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ข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษาคืออะไร 

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน ค.ศ. 2019 พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสนอ        
“ค าเชิญให้เสวนาว่าเราควรก าหนดอนาคตให้แก่โลกของเราอย่างไร และ
ความจ า เ ป็นต้องใช้ความสามารถพิ เศษของทุกคน เ น่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทุกคร้ังตอ้งพึ่งกระบวนการให้ความรู้ ท่ีมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัคร้ังใหม่ของคนทัว่โลก และสร้างสังคมท่ีเป็น
มิตรต่อกนัมากข้ึน” 

เพื่อจุดประสงคน้ี์ พระองคท์รงรับรองข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา เพื่อ 
“จุดประกายการอุทิศตนของเราเพื่อเยาวชนและร่วมกบัเยาวชนข้ึนมาอีก
คร้ังหน่ึง เพื่อร้ือฟ้ืนความปรารถนาของเราท่ีจะมีระบบการศึกษาท่ีเปิดกวา้ง
และการศึกษาแบบเรียนรวม รวมถึงการรับฟังอยา่งอดทน การเสวนาอย่าง
สร้างสรรค ์และความเขา้ใจกนัและกนัมากข้ึน” 

เราตอ้ง “ประสานความพยายามของเราในการเป็นพันธมิตรด้านการศึกษา
ในวงกวา้ง เพื่ออบรมสั่งสอนบุคคลให้มีวุฒิภาวะ สามารถเอาชนะความ
แตกแยกและความเป็นปฏิปักษ์ และคืนโครงสร้างความสัมพนัธ์ เพื่อให้
มนุษยชาติมีความเป็นพี่นอ้งกนัมากข้ึน” 
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สารจากพระสันตะปาปาฟรานซิส 

ส าหรับการเร่ิมต้นข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา 

พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลาย 

ในสมณสาสน์ Laudato Si’ ขา้พเจา้ไดเ้ชิญทุกท่านมาร่วมมือกนัดูแลบา้นของเราทุกคน และร่วมกนั
รับมือกบัความทา้ทายท่ีเราก าลงัเผชิญอยู่ บดัน้ี หลงัจากนั้นสองสามปี ขา้พเจา้ขอเชิญท่านอีกคร้ัง
หน่ึงให้เสวนากันว่าเราจะก าหนดอนาคตให้แก่โลกของเราอย่างไร และความจ าเป็นต้องใช้
พรสวรรค์ของทุกคน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทุกคร้ังตอ้งพึ่งกระบวนการให้ความรู้ ท่ีมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัคร้ังใหม่ของคนทัว่โลก และสร้างสังคมท่ีเป็นมิตรต่อกนั
มากข้ึน 

เพื่อจุดประสงค์น้ี ขา้พเจา้ขอรับรองการประชุมระดบัโลก ท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 
2020 ภายใตห้ัวขอ้ “การเสนอรูปแบบใหม่ของขอ้ตกลงสากลว่าดว้ยการศึกษา การประชุมน้ีจะจุด
ประกายการอุทิศตนของเราเพื่อเยาวชนและร่วมกบัเยาวชนข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง เพื่อร้ือฟ้ืนความ
ปรารถนาของเราท่ีจะมีระบบการศึกษาท่ีเปิดกวา้งและการศึกษาแบบเรียนรวม รวมถึงการรับฟัง
อยา่งอดทน การเสวนาอยา่งสร้างสรรค ์และความเขา้ใจกนัและกนัมากข้ึน ไม่เคยมีคร้ังใดในอดีตท่ี
มีความจ าเป็นมากเช่นน้ีท่ีจะประสานความพยายามของเราในการเป็นพนัธมิตรดา้นการศึกษาใน             
วงกวา้ง เพื่ออบรมสั่งสอนบุคคลให้มีวุฒิภาวะ สามารถเอาชนะความแตกแยกและความเป็น
ปฏิปักษ ์และคืนโครงสร้างความสัมพนัธ์ เพื่อใหม้นุษยชาติมีความเป็นพี่นอ้งกนัมากข้ึน 

โลกในวนัน้ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และเผชิญกบัวิกฤติการณ์อนัหลากหลาย เราก าลงัอยูใ่นยคุแห่ง
ความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ ความเปล่ียนแปลงไม่เพียงดา้นวฒันธรรม แต่รวมถึงดา้นมานุษยวิทยา 
โดยสร้างความหมายใหม่ ในขณะท่ีละท้ิงกระบวนทศัน์ดั้งเดิมโดยไม่แบ่งแยก การศึกษาขดัแยง้กบั
ส่ิงท่ีเรียกว่ากระบวนการ “เร่งความเร็ว (rapidification)” ท่ีท าให้ชีวิตของเราตกอยู่ท่ามกลางลม
หมุนของเทคโนโลยีความเร็วสูงและการปรับไปใชค้อมพิวเตอร์ ซ่ึงเปล่ียนจุดอา้งอิงของเราอยา่ง
ต่อเน่ือง ผลท่ีเกิดข้ึนคืออตัลกัษณ์ของเราสูญเสียความมัน่คง และโครงสร้างจิตใจของเราสลายตวั
เม่ือเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึง “แตกต่างจากวิวฒันาการทางชีวภาพท่ีด าเนินไปอยา่ง
ชา้ ๆ ตามธรรมชาติ” (Laudato Si’, 18) 
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การเปล่ียนแปลงทุกคร้ังตอ้งพึ่งกระบวนการศึกษาท่ีทุกคนมีส่วนร่วม ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
สร้าง “หมู่บา้นการศึกษา” ซ่ึงทุกคนในหมู่บา้นน้ีปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในการร่วมกนัสร้างเครือข่าย
ความสัมพนัธ์ท่ีเปิดกวา้งระหวา่งมนุษย ์ชาวอฟัริกนัมีสุภาษิตวา่ “การอบรมสั่งสอนเด็กคนหน่ึงตอ้ง
ใชค้นทั้งหมู่บา้น” เราตอ้งสร้างหมู่บา้นเช่นน้ีข้ึนก่อนจะสามารถใหก้ารศึกษา ก่อนอ่ืน เราตอ้งก าจดั
การเลือกปฏิบติัให้หมดไป และตอ้งปล่อยให้ภราดรภาพเจริญงอกงาม ดงัท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
เอกสารท่ีขา้พเจา้ลงนามร่วมกบัผูน้ าสูงสุด (แกรนดอิ์หม่าม) แห่งอลั-อสัซาร์ เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์
ปีน้ีท่ีอาบูดาบี 

ในหมู่บา้นประเภทน้ี เราจะพบความเห็นพอ้งระดบัโลกไดง่้ายกว่าในดา้นการศึกษา ซ่ึงผสมผสาน
และเคารพทุกมิติของตัวบุคคล รวมการศึกษาเข้ากับชีวิตประจ าวนั รวมทั้งครู นักศึกษาและ
ครอบครัวของเขา และประชาสังคม ในมิติของสติปัญญา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ กีฬา การเมือง ธุรกิจ 
และการกุศล อาจกล่าวไดว้่าน่ีคือการเป็นพนัธมิตรระหว่างประชากรของโลกและ “บา้นของเรา             
ทุกคน” ซ่ึงเรามีหน้าท่ีดูแลและเคารพ การเป็นพนัธมิตรท่ีสร้างสันติภาพ ความยุติธรรม และ                
มิตรไมตรีท่ามกลางทุกชนชาติของครอบครัวมนุษย ์รวมทั้งการเสวนาระหวา่งศาสนาต่าง ๆ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สากลเหล่าน้ี การเดินทางร่วมกันของเราในฐานะ “หมู่บ้านท่ีให้
การศึกษา” ตอ้งกา้วไปขา้งหนา้ ก่อนอ่ืน เราตอ้งกลา้ท่ีจะยกให้มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง เพื่อการน้ี เรา
ต้องเห็นพอ้งท่ีจะส่งเสริมกระบวนการศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ซ่ึงไม่สามารถ
มองขา้มความจริงว่าทั้งโลกน้ีเช่ือมโยงถึงกนัอยา่งลึกล ้า และเราตอ้งหาวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อคาดการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง การเติบโตและ ความกา้วหน้า ตามหลกัมานุษยวิทยาท่ีถูกตอ้ง ในการพฒันา
นิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ ตอ้งให้ความส าคญักบัคุณค่าของส่ิงสร้างแต่ละอยา่งท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ประชาชนและความเป็นจริงรอบตวั รวมทั้งวิถีชีวิตท่ีปฏิเสธวฒันธรรมท้ิงขวา้ง 

อีกก้าวหน่ึงคือการคน้พบความกล้าท่ีจะใช้แรงกายแรงใจของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่าง
สร้างสรรค์และรับผิดชอบ ให้ท างานเชิงรุกและอย่างมัน่ใจเพื่อให้การศึกษามีวิสัยทศัน์ระยะยาว
และเป็นอิสระจากสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน การศึกษาเช่นน้ีท าให้มีชายและหญิงท่ีเปิดใจ 
รับผิดชอบ พร้อมจะฟัง สนทนาและไตร่ตรองร่วมกับผูอ่ื้น และสามารถสานความสัมพนัธ์กับ
ครอบครัว ระหวา่งคนต่างรุ่น และกบัประชาสังคม ดงันั้นจึงสร้างมนุษยนิยมแบบใหม่ข้ึนมาได ้

ก้าวต่อไปคือความกล้าหาญท่ีจะฝึกอบรมบุคคลท่ีพร้อมจะเสนอตัวรับใช้ชุมชน การรับใช้คือ          
เสาหลกัของวฒันธรรมการเผชิญหน้า (culture of encounter) “หมายถึงการกม้ลงไปหาผูท่ี้ขดัสน 
และยื่นมือไปหาเขา โดยไม่คิดค านวณ ปราศจากความกลวั แต่ดว้ยความอ่อนโยนและความเขา้ใจ 
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เหมือนกบัท่ีพระเยซูเจา้ทรงคุกเข่าลงลา้งเทา้ให้บรรดาอคัรสาวก การรับใชห้มายถึงการท างานเคียง
ขา้งบุคคลท่ีขดัสนท่ีสุด โดยสร้างความสัมพนัธ์อนัใกล้ชิดฉันมนุษยเ์ป็นอนัดับแรก และความ
ผูกพนัท่ีเกิดจากความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั” เม่ือรับใชผู้อ่ื้น เราจะพบว่าการให้น่ายินดีมากกว่า  
การรับ (เทียบ กจ 20:35) ในประเด็นน้ี ทุกสถาบนัตอ้งพร้อมจะพิจารณาเป้าหมายและวิธีการท่ี
ก าหนดวา่พวกเขาปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาของเขาอยา่งไร 

เพราะเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงคาดหวงัว่าจะพบกบัท่านทุกคนในกรุงโรม ท่านผูท้  างานดว้ยวิถีทางต่าง ๆ 
และในทุกระดบั ในสาขาการศึกษาและการวิจยั ขา้พเจา้ขอให้ก าลงัใจท่านทั้งหลายในการท างาน
ร่วมกันเพื่อส่งเสริมผ่านขอ้ตกลงสากลว่าดว้ยการศึกษา กิจกรรมท่ีเตรียมการส าหรับอนาคตท่ี
สามารถก าหนดทิศทางให้แก่ประวติัศาสตร์ และเปล่ียนแปลงให้ดีกว่าเดิม ขา้พเจา้ขอร่วมกบัท่าน
เรียกร้องให้บุคคลสาธารณะผูมี้อ านาจหน้าท่ีในโลกของเรา ผูห่้วงใยอนาคตของเยาวชนของเรา 
และขา้พเจา้วางใจว่าเขาเหล่านั้นจะตอบรับค าเชิญของขา้พเจา้ ส าหรับคนหนุ่มสาวท่ีรักทั้งหลาย 
ขา้พเจา้ขอเรียกร้องท่านดว้ยเช่นกนัใหเ้ขา้ร่วมในการประชุมน้ี และเขา้ใจความรับผิดชอบท่ีแทจ้ริง
ของท่านในการสร้างโลกท่ีดีกว่าเดิม […] จะมีการจดัสัมมนาเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งในสถานท่ี
ต่าง ๆ และช่วยเราใหเ้ตรียมพร้อมส าหรับการประชุมน้ี 

ขอให้เราจงแสวงหาทางออกร่วมกนั ยอมรับกระบวนการความเปล่ียนแปลงอย่างกลา้หาญ และ
มองอนาคตดว้ยความหวงั ขา้พเจา้ขอเชิญทุกท่านให้ท างานเพื่อการเป็นพนัธมิตรน้ี และให้ค ามัน่ 
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และภายในชุมชนของเรา ว่าจะสานความฝันว่าจะมีมนุษยนิยมท่ีเกิดจาก
ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั และตอบสนองทั้งความปรารถนาของมนุษยชาติและแผนการของ 
พระเจา้ 

ขา้พเจา้รอคอยเวลาท่ีจะพบท่านทั้งหลาย และจนกว่าจะถึงเวลานั้น ขา้พเจา้ขอส่งค าทกัทายและ         
ค าอวยพรของขา้พเจา้มายงัท่านทุกคน 

 

จากนครวาติกนั, วนัท่ี 12 กนัยายน ค.ศ. 2019 
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ค าปราศรัยต้อนรับ 

จาก Cardinal Giuseppe Versaldi, สมณมนตรีประจ าสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก 

นกัการศึกษาท่ีรักทุกท่าน 

มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะท าใหก้ารศึกษาเสริมความเป็นมนุษย ์โดยมุ่งเนน้ให้บุคคลเป็นศูนยก์ลาง 
และสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาเชิงบูรณาการ การท าให้เด็กและเยาวชนมีความ
เป็นอิสระอยา่งเหมาะสม และภาวะผูน้ าท่ีจ าเป็น จะท าให้แต่ละคนสามารถเติบโตภายใน เป็นส่วน
หน่ึงของชุมชนท่ีมีชีวิต พึ่งพาอาศยักนั และมีภราดรภาพ เม่ือตอ้งร่วมรับชะตากรรมเดียวกนั จึง
ตอ้งตีความความเป็นจริงอนัซับซ้อนโดยอาศยัขอ้ตกลงใหม่เก่ียวกับการศึกษา ซ่ึงน าทางเราให้
คน้พบความงามของมนุษยนิยมอีกคร้ังหน่ึงดงัท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระวรสาร 

ท่ามกลางความยากล าบากและการแบ่งขั้ว ผูใ้หญ่อยา่งเราจ าตอ้งถอยออกมากา้วหน่ึง พูดใหน้อ้ยลง 
และฟังใหม้ากข้ึนวา่เยาวชนตอ้งการอะไร เพื่อเปิดโอกาสใหแ้ต่ละคนแสดงความสามารถพิเศษของ
เขาออกมา และพฒันาความสามารถเหล่านั้นไดอ้ยา่งอิสระ น่ีคือความหมายท่ีแทจ้ริงของการหลอม
รวม (inclusion) ซ่ึง “เป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงของสารเพื่อความรอดพ้นของคริสตศาสนา”           
(พระสันตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรัยต่อผูร่้วมประชุมเต็มคณะของสมณกระทรวงการศึกษา
คาทอลิก, วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2020) การศึกษามีความหมายมากกวา่การสอน ในกระบวนการ
ท่ีทั้งละเอียดอ่อนและชดัเจน โครงการท่ีท าร่วมกนัเพื่อการเปล่ียนแปลงสามารถพฒันาให้เปล่ียน
บริบทแทจ้ริงอยา่งเป็นรูปธรรมได ้ขอใหไ้วใ้จพวกเขา อยา่กลวั...พวกเขาจะท าใหเ้ราแปลกใจ! 

+ Giuseppe Versaldi 
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ค าน า 

His Excellency Mgr. Vincenzo Zani, เลขาธิการสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก 

Vademecum น้ีเป็นคู่มือส าหรับด าเนินการตามขอ้ตกลงว่าดว้ยการศึกษา และเหนืออ่ืนใด จดัท าข้ึน
เพื่อช่วยเหลือนักการศึกษา ซ่ึงตอ้งน าทางเด็ก ๆ และเยาวชน ตามหลกัสูตรการศึกษา การสอน             
นอกหลกัสูตร การศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างบา้นของเราทุกคน 

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงยืนยนัมาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ถึงความจ าเป็นตอ้งอุทิศความสามารถ
พิเศษของทุกคนเพื่อสร้างความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของคนทั้งโลกคร้ังใหม ่และสังคมท่ีเป็นมิตร
มากข้ึน ในสารต่าง ๆ ของพระองค ์โดยเฉพาะสารเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ. 2020 พระองคท์รงร้ือ
ฟ้ืนค าเชิญให้ท าขอ้ตกลงดา้นการศึกษา ท่ีจะช่วยให้เราพบฉันทามติสากลเก่ียวกบัการศึกษา ซ่ึง
สามารถสร้างพนัธมิตรท่ามกลางทุกมิติของมนุษย ์ระหว่างโรงเรียนและชีวิต ระหว่างคนต่างรุ่น 
ระหว่างครูอาจารย ์นักศึกษา ครอบครัว และประชาสังคม พร้อมกบัการแสดงออกทางสติปัญญา 
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ กีฬา การเมือง การบริหารกิจการ และการแสดงออกอยา่งสามคัคี เพื่อสนบัสนุน
คนรุ่นหลงั 

เม่ือเผชิญกับ “ภัยพิบัติด้านการศึกษา” ท่ีเกิดจากโรคระบาดใหญ่คร้ังน้ี ซ่ึงขยายช่องว่างด้าน
การศึกษาท่ีน่าวิตกอยูแ่ลว้ ทางออกแบบง่าย ๆ ยอ่มไม่เพียงพอ การให้การศึกษาคือการทา้ทายและ
ใหค้วามหวงัแก่ปัจจุบนั ซ่ึงท าลายนิยติันิยมและชะตานิยม การใหก้ารศึกษาเป็นการแสดงความหวงั
ท่ีเรียกร้องให้ร่วมมือกัน และเปล่ียนตรรกะแห่งความเมินเฉยให้กลายเป็นวฒันธรรมแห่งการ
เผชิญหนา้และการหลอมรวม 

การศึกษาตอ้งช่วยเราให้สร้างอนาคตท่ีไม่เต็มไปดว้ยการแบ่งแยก ความแร้นแคน้ทางความคิดและ
จินตนาการ แต่เป็นอนาคตท่ีเกิดจากการฟัง การเสวนา และความเขา้ใจกนั 

Vademecum กล่าวถึงค ามัน่ 7 ประการท่ีพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสถึง แต่ละขอ้สามารถเป็น
แนวทางการศึกษาท่ีพฒันาข้ึนดว้ยการไตร่ตรอง การพฒันาโครงการต่าง ๆ เพื่อรับมือกบัความ             
ทา้ทายในระดบัทอ้งถ่ิน และการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เร่ืองราวและประสบการณ์ส่วนตวั
และของชุมชนอาจปรากฏข้ึน สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ่ื้นแบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้น 
และดงันั้นจึงเร่ิมตน้กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากวฒันธรรมการดูแลกนั นิเวศวิทยาเชิงบูรณา
การ และการสร้างภราดรภาพและสันติภาพ Commissions of the Bishops’ Conferences อาจ
รวบรวมประสบการณ์ดงักล่าว และยืน่ใหแ้ก่ LUMSA University (eis.ricerca@lumsa.it) 

เราจ าเป็นตอ้งไวว้างใจ และลงทุนในศกัยภาพของเยาวชน เพื่อช่วยพวกเขาใหม้องไปขา้งหนา้อยา่ง
มัน่ใจดว้ยกนั 

+Angelo Vincenzo Zani 

mailto:eis.ricerca@lumsa.it
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ค ามั่น 7 ประการส าหรับข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา 

ในสารวีดีทศัน์เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ. 2020 (ดู เอกสารแนบ 1) พระสันตะปาปาฟรานซิส  ทรง
เรียกร้องสมาชิกทุกคนของสังคมให้สร้างยุคใหม่แห่งการอุทิศตนเพื่อการศึกษา เพราะเหตุน้ี 
พระองค์จึงทรงเชิญครอบครัว ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลยั สถาบนั ศาสนา ผู ้มีอ านาจปกครอง 
ชายและหญิงท่ีท างานดา้นวฒันธรรม วิทยาศาสตร์ กีฬา ศิลปิน ผูมี้อาชีพส่ือ กล่าวคือ มนุษยทุ์กคน 
ให้ลงนามในขอ้ตกลงว่าดว้ยการศึกษา ดว้ยการผูกมดัตนเองเป็นส่วนตวัว่าจะปฏิบติัตามค ามัน่ 7 
ประการต่อไปน้ี 

1   ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง 

ให้มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการศึกษาทุกโครงการ เพื่อสนบัสนุนลกัษณะเฉพาะของเขา และ
ความสามารถของเขาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน โดยต่อต้านการระบาดของ
วฒันธรรมท้ิงขวา้ง 

2   ฟังเสียงเด็ก ๆ และเยาวชน 

 ฟังเสียงของเด็ก ๆ และเยาวชน เพื่อร่วมกนัสร้างอนาคตท่ีมีความยติุธรรม สันติภาพ และชีวิต
ท่ีมีศกัด์ิศรีส าหรับทุกบุคคล 

3   พฒันาสตรี 

 สนบัสนุนใหเ้ด็กหญิงและสตรีสาว มีส่วนร่วมในการศึกษา 

4   เสริมศักยภาพให้แก่ครอบครัว 

 ใหถื้อวา่ครอบครัวเป็นสถานท่ีแรกและส าคญัส าหรับการศึกษา 

5   การต้อนรับ 

 ให้ความรู้ และเรียนรู้ เก่ียวกบัความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการยอมรับ และโดยเฉพาะการเปิดใจ
ตอ้นรับบุคคลท่ีเปราะบางท่ีสุด และบุคคลตามชายขอบสังคม 

6   ค้นหาวิธีใหม่ในการเข้าใจเศรษฐกจิและการเมือง 

 มุ่งมัน่คน้หาวิธีใหม่ ๆ ในการเขา้ใจเศรษฐกิจ การเมือง การเติบโต และความก้าวหน้า ท่ี
สามารถรับใชม้นุษย ์และครอบครัวมนุษย ์ภายในบริบทของนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ 

7   ปกป้องบ้านของเราทุกคน 

 ปกป้องและพฒันาโลก ซ่ึงเป็นบา้นของเราทุกคน ปกป้องโลกจากการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และเลือกด าเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยใชพ้ลงังานหมุนเวียน และเคารพ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มของมนุษย ์
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1   ให้มนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง 

ให้มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการศึกษาทุกโครงการ เพื่อสนบัสนุนลกัษณะเฉพาะของเขา และ
ความสามารถของเขาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้อ่ืน โดยต่อต้านการระบาดของ
วฒันธรรมท้ิงขวา้ง 

ข้อคดิส าหรับไตร่ตรอง 

ค ามัน่ขอ้แรกเน้นความจ าเป็นท่ีทุกกิจกรรมในการศึกษาต้องมีรากฐานดา้นมานุษยวิทยา        
อนัมัน่คง และวิสัยทศัน์ท่ีถูกต้องและชัดเจน พระสันตะปาปาฟรานซิส ตรัสว่าทุกความ
เปล่ียนแปลงตอ้งพึ่งกระบวนการดา้นการศึกษา เพื่อคืนโครงสร้างความสัมพนัธ์ ท าให้ความ
เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัคร้ังใหม่ของโลกเติบโตเต็มท่ี และท าให้เกิดสังคมท่ีเป็นมิตรมาก เพื่อ
จุดมุ่งหมายน้ี จ าเป็นตอ้งสร้างมนุษยนิยมใหม่ เพื่อเอาชนะความเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรม
และมานุษยวิทยาของสังคมปัจจุบนั ท าให้สามารถสร้างสาระให้แก่อตัลกัษณ์ของแต่ละ
บุคคล ดูแลทุกมิติของอตัลกัษณ์นั้น รวมโครงสร้างจิตใจให้เป็นหน่ึงเดียว ดงันั้นจึงป้องกนั
ตนเองจากการแตกแยกและสลายตวัเม่ือเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอนัต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

 ค่านิยม 

1.   เคารพและเสริมประสิทธิภาพให้แก่อตัลกัษณ์ของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งแยก
เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา อุดมการณ์ สถานะทางสังคม และอ่ืน ๆ 

2.   การศึกษาเพื่ออบรมสั่งสอนอย่างมีบูรณาการ ซ่ึงยกย่องคุณค่าของทุกมิติ                     
ของมนุษย ์

3.   ปกป้องคุม้ครองสิทธิสากล และสิทธิท่ีจะแยกออกจากบุคคลมิได ้( inalienable 
rights) ของทุกบุคคล 

ข้อเสนอแนะส าหรับนักการศึกษา 

• สร้างปัจจัยแวดล้อมให้สมาชิกทุกคนของสถาบนั/องค์กรสามารถเขา้ถึง และมีความรู้
เก่ียวกบักฎบตัรวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

• รับประกนัใหส้มาชิกทุกคนของสถาบนั/องคก์รของท่านมีโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่
แบ่งแยกเพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา อุดมการณ์ และสถานะทางสังคม 
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• ดูแลสมาชิกแต่ละคนของสถาบัน/องค์กรของท่าน โดยใส่ใจเป็นพิเศษกับบุคคลท่ี
เปราะบางท่ีสุด ดว้ยการเสนอการอบรมสั่งสอนแบบบูรณาการ ท่ีเห็นคุณค่าของทุกมิติ
ของตวับุคคล รวมทั้งมิติจิตวิญญาณ 

 2   ฟังเสียงเดก็ ๆ และเยาวชน 

ฟังเสียงของเด็ก ๆ และเยาวชน เพื่อร่วมกนัสร้างอนาคตท่ีมีความยติุธรรม สันติภาพ และชีวิต
ท่ีมีศกัด์ิศรีส าหรับทุกบุคคล 

ข้อคดิส าหรับไตร่ตรอง 

ค ามัน่ขอ้น้ีช้ีให้เห็นความจ าเป็นตอ้งเลือกใชก้ระบวนทศัน์ในการสอน ท่ีฟังอย่างตั้งใจและ
ดว้ยความเคารพ และเสวนากบัคนรุ่นหลงั พระสันตะปาปาทรงใช้ค ากริยาสามค า คือ ฟัง 
(listen) ส่งต่อ (pass on) และร่วมกันสร้าง (build together) ส่ิงท่ีจ าเป็นเสมอคือตอ้งเร่ิมตน้
ดว้ยการฟังทุกบุคคล รับฟังค าถามของเขา ความตอ้งการ บาดแผล และความยากจนของเขา 
การคน้พบความสามารถพิเศษของเขา รู้ความฝันของเขา อุดมคติของเขา เป็นตน้ ก่อนจะ     
“สั่งสอน” เราตอ้ง “e-ducere” คือ ใหก้ารศึกษา กระตุน้ใหก้ลา้ เผยใหเ้ห็น เตรียมดินใหพ้ร้อม
ส าหรับรองรับเมล็ดพนัธุ์แห่งความรู้ แต่ดงัท่ีพระสันตะปาปาทรงระบุไว ้เราจะท าเช่นน้ีได้
ดว้ยการส่งต่อและแบ่งปันค่านิยมต่าง ๆ คือ ชีวิต วิธีด ารงชีพ หลงัจากนั้นจึงสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ ซ่ึงท าให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของค่านิยมเหล่าน้ี ยิ่งกว่านั้ น กระบวนการน้ี
เหมือนกบัการก่อสร้าง เป็นการร่วมกนัสร้าง และน่ีคือการเนน้คุณค่าของความสัมพนัธ์ และ
ชุมชนท่ีเราเติบโตข้ึนมาดว้ยกนั    

ค่านิยม 

1.   ฟังเด็ก วยัรุ่น และเยาวชน เพื่อใหเ้ขาเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมการศึกษา โดยให้
ความส าคญัโดยเฉพาะกบับุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษดา้นการศึกษา (“ไม่ใช่
นกัเรียนท่ีตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัโรงเรียน แต่เป็นโรงเรียนท่ีตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบั
นกัเรียน") 

2.   เด็ก วัยรุ่น และเยาวชนทุกคนมีสิทธิได้รับความเคารพอย่างสูง และได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

3.   สร้างสภาพแวดลอ้มของการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ท่ีตอ้งใชท้ั้งความคิด มือ และ
หวัใจ (“การอบรมสั่งสอนเด็กตอ้งใชค้นทั้งหมู่บา้น”) 
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ข้อเสนอแนะส าหรับนักการศึกษา 

• ส่งเสริมการเสริมศกัยภาพใหแ้ก่นกัเรียนและเยาวชนและใหค้นเหล่าน้ีเขา้ถึงการศึกษาได ้

• จดัการให้ผูแ้ทนของนกัเรียนมีส่วนร่วมในหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาและมีอ านาจตดัสินใจ 
ในสถาบนั/องคก์รของเขา 

• สร้างชุมชนการศึกษาท่ีเป็นมิตร โดยมุ่งเน้นท่ีนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษด้าน
การศึกษา 

• ประณามทุกรูปแบบของพฤติกรรมท่ีขาดความเคารพและแสวงหาประโยชน์จากผูเ้ยาว ์

3   พฒันาสตร ี

สนบัสนุนใหเ้ด็กหญิงและสตรีสาวมีส่วนร่วมในการศึกษา 

ข้อคดิส าหรับไตร่ตรอง 

ตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่เด็กหญิงและสตรีสาว ซ่ึงบ่อยคร้ังเป็นบุคคลชายขอบดา้น
การศึกษาและสังคม น่ีคือความส าคญัอนัดบัแรกและเป็นการเลือกตามกลยทุธ์ิ 

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเขียนในสมณสาสน์ Fratelli tutti (ขอ้ 23) ว่า “การจดัระเบียบ
ของสังคมต่าง ๆ ทัว่โลกยงัห่างไกลจากการเป็นภาพสะทอ้นอยา่งชดัเจนวา่สตรีมีศกัด์ิศรีและ
สิทธิเหมือนกบัชาย เรากล่าวอย่างหน่ึงดว้ยวาจา แต่การตดัสินใจและความเป็นจริงบอกเล่า
เร่ืองราวท่ีต่างจากนั้น เป็นความจริงท่ีสตรีจะยากจนเป็นสองเท่า เม่ือเขาตอ้งทนอยูก่บัสภาพ
ท่ีถูกกีดกันทางสังคม การปฏิบติัอย่างไม่ถูกต้อง และความรุนแรง เพราะบ่อยคร้ังท่ีเขามี
ความสามารถนอ้ยกวา่ท่ีจะปกป้องสิทธิของเขา” 

 ค่านิยม 

1.   ยอมรับวา่ชายและหญิงมีสิทธิ ศกัด์ิศรี และความเท่าเทียมกนั 

2.   ให้เด็กหญิงมีส่วนร่วมในการศึกษามากข้ึนโดยก าหนดนโยบายท่ีนับรวมคนทุก
กลุ่มอยา่งเป็นรูปธรรม (inclusion policies) 

3.   ใหส้ตรีมีส่วนร่วมอยา่งเสมอภาคในหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตดัสินใจตามกฎหมาย 



11 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับนักการศึกษา 

• จดัการใหมี้ชายและหญิงในจ านวนใกลเ้คียงกนัใหม้ากท่ีสุดในสถาบนั/องคก์รของท่าน 

• สนบัสนุนนโยบายส่งเสริมใหเ้ด็กหญิงมีส่วนร่วมในการศึกษา 

• รับประกันว่าสตรีจะมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกับชายในการบริหาร การสอน และใน
หน่วยงานปกครองของสถาบนั/องคก์รของท่าน 

• ประณามการเลือกปฏิบติัและความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีกระท าต่อสตรี 

4   เสริมศกัยภาพให้แก่ครอบครวั 

ใหถื้อวา่ครอบครัวเป็นสถานท่ีแรกและส าคญัส าหรับการศึกษา 

ข้อคดิส าหรับไตร่ตรอง 

ค ามัน่อีกขอ้หน่ึงคือครอบครัว ซ่ึงเป็นครูคนแรกและคนส าคญั เป็นหน่วยแรกของสังคม และ
ดงันั้นจึงตอ้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตน คือเป็นตน้ทางของความสัมพนัธ์ท่ีให้ก าเนิดและ
เป็นส่วนประกอบส าหรับตัวบุคคล ซ่ึงผู ้มีบทบาททุกคนต้องสนับสนุน Gravissimum 
educationis ระบุว่าบิดามารดาเป็นครูคนแรก และคนส าคญัของบุตรของเขา “บทบาทใน
การศึกษาน้ีส าคญัมากจนถึงกบัว่าจดัหาให้ไดย้ากเม่ือใดท่ีขาดแคลน” และ “ครอบครัวเป็น
โรงเรียนแห่งแรกท่ีสอนคุณธรรมทางสังคมท่ีทุกสังคมจ าเป็นต้องมี […] โดยเฉพาะใน
ครอบครัวคริสตชน […] เด็กๆ ควรไดรั้บการสั่งสอนตั้งแต่ในปีแรก ๆ ของชีวิต เพื่อให้รู้จกั
พระเจา้ ใหน้มสัการพระองค ์และใหรั้กเพื่อนมนุษยข์องเขา” (ขอ้ 3) 

 ค่านิยม 

1.   ความส าคญัของครอบครัวในการศึกษาของเด็ก 

2.   การมีส่วนร่วมของผูแ้ทนของบิดามารดาในหน่วยงานท่ีมีอ านาจตดัสินใจ 

3.   ส่งเสริมนโยบายท่ีเป็นมิตรกับครอบครัว โดยเฉพาะส าหรับครอบครัวท่ีด้อย
โอกาสทางดา้นเศรษฐกิจสังคม 
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ข้อเสนอแนะส าหรับนักการศึกษา 

• ใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมเสมอในกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน/องคก์รของท่าน 

• จดัการให้มัน่ใจไดว้่ามีผูแ้ทนของบิดามารดาในหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและมี
อ านาจตดัสินใจของโรงเรียน/องคก์รของท่าน 

• จดัท าขอ้ตกลงดา้นการศึกษาของชุมชนระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

• สนบัสนุนการอบรมบิดามารดา และการอบรมตนเอง 

5   การต้อนรบั 

ให้ความรู้ และเรียนรู้ เก่ียวกบัความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการยอมรับ และโดยเฉพาะการเปิดใจ
ตอ้นรับบุคคลท่ีเปราะบางท่ีสุด และบุคคลตามชายขอบสังคม 

ข้อคดิส าหรับไตร่ตรอง 

ในโลกท่ีเช่ือมต่อกนัทั้งหมดน้ี ยงัไม่เกิดความเสมอภาคโดยทัว่ไป แต่มีหลายรูปแบบของ
ความไม่สมดุลทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมท่ีปรากฏเด่นชดัมากข้ึน ขา้งตวัพลเมืองท่ี
มีรายไดเ้พียงพอส าหรับพฒันาตนเองและครอบครัว ยงัมีบุคคลจ านวนมากท่ี “ไม่ใช่พลเมือง 
(non-citizens)” หรือ “พลเมืองท่ีไม่ใช่พลเมือง (citizens non-citizens)” หรือ “พลเมือง                  
คร่ึงเดียว (half-citizens)” หรือ “เศษซากของเมือง (urban remnants)” ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ี        
ถูกกีดกนัทางสังคม (cfr. Evangelii gaudium 74) 

สังคมจะมีความสุขเม่ือรู้วา่จะตอ้นรับบุคคลท่ีเปราะบางท่ีสุดอยา่งไร เม่ือสังคมนั้นดูแลบุคคล
ท่ีถูกกีดกนั เพื่อให้พวกเขากลายเป็นพลเมืองเต็มตวัได ้ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการศึกษาจึงต้องมี
จุดมุ่งหมายเพื่อจะต้อนรับคนท่ีอยู่ในอันดับสุดท้าย ส่งเสริมวัฒนธรรมการหลอมรวม 
(culture of inclusion) ปลูกฝังให้ทุกคนใส่ใจกับชายชอบของสังคมและการด ารงอยู่ตาม             
ชายขอบ และเพื่อเยยีวยาบาดแผลลึกสุดของตวับุคคลของมนุษยแ์ละสังคม     

 ค่านิยม 

1.   การศึกษาเพื่อเปิดใจยอมรับและเผชิญหนา้กบัผูอ่ื้น 

2.   ตอ้นรับและบูรณาการบุคคลท่ีเปราะบางและบุคคลชายขอบดว้ยนโยบายหลอมรวม 
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3.   เอาชนะวฒันธรรมท้ิงขวา้งดว้ยโครงการหลอมรวม 

ข้อเสนอแนะส าหรับนักการศึกษา 

• ส่งเสริมโครงการสร้างความตระหนกัรู้ในดา้นมุมมองระหวา่งวฒันธรรมและศาสนา 

• ตอ้นรับนกัเรียนและประชาชนจากประเทศอ่ืนเขา้มาในสถาบนั/องคก์รของท่าน (ปรับให้
เป็นสากล (internationalization)) 

• เร่ิมตน้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างโลกท่ีมีความ
เป็นพี่นอ้งกนัและเป็นมิตรต่อกนัมากข้ึน 

6   ค้นหาวิธีใหม่ในการเข้าใจเศรษกิจและการเมือง 

มุ่งมัน่คน้หาวิธีใหม่ ๆ ในการเขา้ใจเศรษฐกิจ การเมือง การเติบโต และความก้าวหน้า ท่ี
สามารถรับใชม้นุษย ์และครอบครัวมนุษย ์ภายในบริบทของนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ 

ข้อคดิส าหรับไตร่ตรอง 

ค ามัน่ขอ้น้ีสรุปหลายดา้น 

เศรษฐกิจ การเมือง การเติบโต และความก้าวหน้าล้วนเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตหน่ึง 
วฒันธรรมหน่ึงท่ีการศึกษาต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างชายและหญิงท่ีสามารถเป็นผูมี้บทบาท
ส าคัญในการสร้างประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้สามารถท าเช่นน้ีได้ จ าเป็นต้องเผยแพร่
วฒันธรรมการเผชิญหนา้ แสวงหาจุดสัมผสั สร้างสะพาน และวางแผนโครงการท่ีรวมทุกคน 
(cfr. Fratelli tutti 216) ซ่ึงหมายถึงการให้ความรู้ เพื่อให้สามารถยอมรับสิทธิของผูอ่ื้นท่ีจะ
เป็นตัวเขาเองและแตกต่าง ในวิถีชีวิตท่ีมีค่านิยมและวฒันธรรมน้ี ต้องมีการปฏิบติัตาม     
“พนัธสัญญาทางสังคม” ท่ีมีประสิทธิผล และเรียกร้องให้ตระหนักว่าอาจตอ้งสละบางอย่าง
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (cfr. No. 221) ดงันั้น การศึกษาตอ้งช่วยให้ปฏิบติัตามค่านิยมความ
เคารพน้ี ตอ้งสอน “ความรักท่ีสามารถยอมรับความแตกต่าง และยอมรับวา่ศกัด์ิศรีของมนุษย์
ทุกคนส าคญักวา่ความคิด ความคิดเห็น และแนวทางปฏิบติัของเขา” (no. 191) 

 

 



14 
 

 

 ค่านิยม 

1.   ความคิดใหม่เก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมือง การเติบโต และความก้าวหน้าโดย
ค านึงถึงการนบัรวมทุกกลุ่มคน 

2.   การพฒันาอย่างยัง่ยืน และความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างประโยชน์ส่วนรวมผ่านทาง 
“พนัธสัญญาทางสังคม (social covenant)” 

3.   ลงทุนดว้ยแรงกายแรงใจในการศึกษาเพื่อรับใชชุ้มชน 

ข้อเสนอแนะส าหรับนักการศึกษา 

• สนับสนุนให้ศึกษาและวิจัยดา้นเศรษฐกิจ การเมือง การเติบโต และความก้าวหน้าใน
สถาบนั/องคก์รของท่าน ดว้ยความคิดใหม่ ๆ ท่ีนบัรวมทุกกลุ่มคน ทบทวนหลกัสูตรและ
กระบวนวิชาการศึกษา 

• เสนอการศึกษาเชิงบูรณาการท่ีสนับสนุนค่านิยมในการมีส่วนร่วม ประชาธิปไตย 
การเมือง ความยติุธรรม ภราดรภาพ และสันติภาพ 

• ก าหนดค านิยามใหม่ใหแ้ก่โครงการอบรมของสถาบนั/องคก์รของท่าน เพื่ออบรมบุคคลท่ี
สมคัรใจรับใชชุ้มชน 

7   ปกป้องบ้านของเรา 

ปกป้องและพฒันาโลก ซ่ึงเป็นบา้นของเราทุกคน ปกป้องโลกจากการแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และเลือกด าเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยใชพ้ลงังานหมุนเวียน และเคารพ
สภาแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มของมนุษย ์

ข้อคดิส าหรับไตร่ตรอง 

ค ามัน่ขอ้สุดทา้ยท่ีระบุโดยพระสันตะปาปาฟรานซิส อา้งถึงสมณสาสน์ Laudato si’ อย่าง
ชดัเจน ซ่ึงเนน้วิกฤติการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก ซ่ึงไม่ใช่เพียงวิกฤติดา้น “สภาพแวดลอ้ม” 
หรือวิกฤติดา้นเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง หรือสังคมเท่านั้น แต่เป็นวิกฤติการณ์ท่ีปราศจาก
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ค าคุณศัพท์ เพราะเป็นวิกฤติการณ์ภายในตัวเราท่ีแสดงออกมาภายนอกในทุกมิติของ           
ตวัมนุษย ์ในความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น กบัสังคม กบัส่ิงของ และกบัสภาพแวดลอ้ม ดงันั้น ส่ิงท่ี
ตกอยู่ในความเส่ียงคือระเบียบของการด ารงอยู่ เก่ียวขอ้งกับต าแหน่งท่ีมนุษยก์ าหนดให้
ตนเอง วิถีทางท่ีมนุษยม์องเห็นตนเองในโลก เพราะเหตุน้ี พระสันตะปาปาจึงทรงร้ือฟ้ืน       
ค าเชิญ ซ่ึงพระองค์ทรงเสนอไวใ้นสารฉบบัแรกเพื่อเร่ิมขอ้ตกลงว่าดว้ยการศึกษา (12-09-
2019) ให้เสวนาหาหนทางท่ีเราจะสร้างบา้นของเราทุกคน และอนาคตของโลกใบน้ี ค าตอบ
อยู่ท่ีความตอ้งการลงทุนความสามารถพิเศษของทุกคน เพราะทุกความเปล่ียนแปลงตอ้งพึ่ง
กระบวนการให้ความรู้เพื่อพฒันาความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัคร้ังใหม่ของคนทั้งโลก และ
สร้างสังคมท่ีเป็นมิตรต่อกนัมากข้ึน 

 ค่านิยม 

1.   การศึกษาเพื่อใหเ้คารพและดูแลบา้นของเราทุกคน และเพื่อให้ด าเนินชีวิตอยา่งมี
สติ และเลือกวิถีชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสภาพแวดลอ้ม 

2.   ลงทุนในพลงังานหมุนเวียน 

3.   รักษาและส่งเสริมให้สร้างพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณท่ีพกัอาศยัของเราและในศูนย์
การศึกษา 

ข้อเสนอแนะส าหรับนักการศึกษา 

• สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกบัสภาพแวดลอ้มในองคก์รของท่าน 

• พฒันาความรู้สึกอยากดูแลบา้นของเราทุกคน และเพิ่มความสามารถโน้มน้าวจิตใจให้
มองเห็นความงามเม่ือพบกบัความอศัจรรยข์องส่ิงสร้าง 

• อ านวยความสะดวกใหส้ถาบนั/องคก์รของท่านเปล่ียนไปใชพ้ลงังานทดแทน 

• สร้างพื้นท่ีสีเขียวในศูนยก์ารศึกษาของท่านตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัจ านวนสมาชิกใน
สถาบนั/องคก์รของท่าน 
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ประเด็นส าคญัส าหรับงานวจิัย 

ข้อคิดของมหาวิทยาลยั 

ตลอดสมณสมยัของพระสันตะปาปาฟรานซิส พระองคท์รงพบปะกบับุคคลในวงการมหาวิทยาลยั
หลายคร้ัง โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัคาทอลิก สมณธรรมนูญ Ex corde Ecclesiae เตือนให้ระลึกว่า
มหาวิทยาลยัคาทอลิกเกิดจากหวัใจของพระศาสนจกัร และมีประวติัท่ียอ้นกลบัไปถึงตน้ก าเนิดของ
มหาวิทยาลยัท่ีเป็นสถาบนัหน่ึง 

ในการสร้างหมู่บา้นการศึกษาโลก มหาวิทยาลยัตอ้งด าเนินการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ในห้าประเด็น
ส าคญัท่ีเป็นรากฐานส าคญัของความคิดของพระสันตะปาปาฟรานซิสเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั 

ต่อไปน้ีคือประเด็นส าคญัและมหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง ซ่ึงมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ สามารถร่วมมือเพื่อสรุป
แผนกิจกรรมท่ีสามารถท าร่วมกนั และแนวทางวิจยั และน าความรู้ท่ีมีมาผสมผสานกนัได ้

1.   ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน 

มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – University of Notre Dame (สหรัฐอเมริกา) 

2.   ภราดรภาพและความร่วมมือ 

 มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – Catholic University of the Sacred Heart (อิตาลี) 

3.   เทคโนโลยีและนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ 

 มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – Pontifical Javeriana University (โคลอมเบีย) 

4.   สันติภาพและความเป็นพลเมือง 

 มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – Pontifical Lateran University  

5.   วัฒนธรรมและศาสนา 

 มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – Pontifical Saint Thomas University (ฟิลิปปินส์) 
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1.   ศกัด์ิศรีและสิทธิมนุษยชน 

มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – University of Notre Dame (สหรัฐอเมริกา) 

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัคือปกป้องศกัด์ิศรีและสิทธิมนุษยชน 

ใน Ex corde Ecclesiae พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ท่ี 2 ทรงเสนอค าจ ากดัความของอตัลกัษณ์และ
พนัธกิจของมหาวิทยาลยัคาทอลิก โดยทรงระบุวตัถุประสงค์ของการปกป้องและพฒันาศกัด์ิศรี
มนุษยว์่า “มหาวิทยาลยัคาทอลิกทุกแห่ง ในฐานะมหาวิทยาลยั เป็นชุมชนนกัวิชาการ ซ่ึงให้ความ
ช่วยเหลือท่ีเขม้งวดและจ าเป็นในการคุม้ครองและส่งเสริมศกัด์ิศรีมนุษย ์และมรดกทางวฒันธรรม 
โดยการวิจยั สั่งสอน และดว้ยบริการต่าง ๆ ท่ีเสนอให้แก่ชุมชนระดบัทอ้งถ่ิน ชาติ และนานาชาติ” 
(No. 12) 

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเน้นพนัธกิจของมหาวิทยาลยัในการส่งเสริมชีวิตมนุษยอ์ย่างเต็มท่ี
และแทจ้ริงอีกดว้ย พระองค์ทรงเตือนคณะผูแ้ทนจาก “University of Notre Dame” ในโอกาสเปิด
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในกรุงโรม ให้ระลึกถึงมิติ “การเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระคริสต์ 
(missionary discipleship)” ของมหาวิทยาลยัคาทอลิก “ซ่ึงดว้ยเน้ือแทข้องตน ตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะแสดง
ความกลมกลืนของความเช่ือ และเหตุผล และความสัมพนัธ์ของสารของคริสต์ศาสนา เพื่อชีวิตท่ี
สมบูรณ์และสมกบัเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง” 

ในท านองเดียวกนั เม่ือทรงปราศรัยกบันกัศึกษาและนกัวิชาการของ University of Bologna (1-10-
2017) พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนให้ระลึกถึงพนัธกิจของมหาวิทยาลัยในการปกป้อง           
สิทธิของประชาชน โดยเฉพาะคนอ่อนแอท่ีสุด “มหาวิทยาลยัตั้งข้ึนท่ีน่ีเพื่อศึกษากฎหมาย คน้หา
ส่ิงท่ีปกป้องประชาชน วางระเบียบใหชี้วิตท่ีอยูร่่วมกนั และคุม้ครองใหป้ลอดภยัจากตรรกะของผูท่ี้
แข็งแรงท่ีสุด จากความรุนแรง และการกระท าโดยพลการ น่ีคือความทา้ทายในปัจจุบนั คือ การ
รับรองสิทธิของบุคคลและชนชาติต่าง ๆ บุคคลท่ีอ่อนแอท่ีสุด บุคคลท่ีถูกกีดกนัทางสังคม และส่ิง
สร้าง บา้นของเราทุกคน” 

สมณสาสน์ Fratelli tutti ซ่ึงเป็นบทสรุปของค าสอนด้านสังคมของพระสันตะปาปาฟรานซิส 
ปกป้อง “สิทธิท่ีเท่าเทียมกนัโดยยึดหลกัของศกัด์ิศรีอนัเท่าเทียมกนัของมนุษย”์ (no. 22) “ความ
แตกต่างของสีผิว ศาสนา ความสามารถพิเศษ สถานท่ีเกิด หรือถ่ินท่ีอยู ่และส่ิงอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่
อาจใชเ้ป็นขอ้แกต้วัใหบ้างคนมีสิทธิเหนือสิทธิของทุกคนได”้ (no. 118) ทรงเรียกร้องโดยเฉพาะให้
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เคารพสิทธิของผูย้า้ยถ่ิน (no. 40) บุคคลท่ีอ่อนแอท่ีสุด และสตรี เพราะ “ไม่อาจยอมรับไดว้า่บางคน
มีสิทธินอ้ยกวา่เพราะเขาเป็นสตรี” (no. 121) 

เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าสิทธิต่าง ๆ จะไดรั้บการเคารพ บทบาทของกฎบตัรขององคก์ารสหประชาชาติ 
“จึงเป็นจุดอา้งอิงของความยุติธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และเป็นช่องทางของสันติภาพ” (no. 257) 
ดงันั้น “จึงมีความจ าเป็นตอ้งป้องกนัไม่ใหมี้การท าลายความชอบธรรมขององคก์ารน้ี” (no. 173) 

 2.   ภราดรภาพและความร่วมมือ 

 มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – Catholic University of the Sacred Heart (อิตาลี) 

 มหาวิทยาลยัเป็นสถานท่ีส าหรับสร้างภราดรภาพระหวา่งชนชาติต่าง ๆ การเสวนา และความ
เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

ในการประชุมในสภาพแวดล้อมทางวิชาการและวัฒนธรรม (22-09-2013) พระสันตะปาปา            
ฟรานซิส ทรงอา้งถึง “มหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นสถานท่ีพฒันาวฒันธรรมความใกลชิ้ด [...] มหาวิทยาลยั
เป็นสถานท่ีท่ีมีอภิสิทธ์ิ ท่ีซ่ึงวฒันธรรมแห่งการเสวนาน้ีไดรั้บการส่งเสริม สั่งสอน และน ามาใชใ้น
ชีวิต วฒันธรรมน้ีซ่ึงไม่ปรับความแตกต่างและเสียงส่วนใหญ่ใหเ้ท่าเทียมกนัแบบไม่เลือกหนา้ – น่ี
คือความเส่ียงอย่างหน่ึงของโลกาภิวตัน์ – อีกทั้งไม่ส่งเสริมความแตกต่างอย่างสุดโต่ง และท าให้
กลายเป็นสาเหตุของความขดัแยง้ แต่เปิดทางให้เสวนาอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงหมายถึงการเขา้ใจและ
ยกย่องความมัง่คัง่ของอีกบุคคลหน่ึง ไม่หมายถึงการมองเขาอย่างไม่สนใจหรือดว้ยความกลวั แต่
มองว่าเป็นโอกาสให้เติบโต […] มหาวิทยาลยัเป็นสถานท่ีอบรมสั่งสอนดว้ยความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั […] ดงันั้น ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัจึงเป็นวิถีทางหน่ึงในการสร้างประวติัศาสตร์ เป็น
บริบทส าคญัซ่ึงในบริบทน้ีความขดัแยง้ ความตึงเครียด และแมแ้ต่บุคคลท่ีต่อตา้นกนั จะบรรลุถึง
ความปรองดองท่ีใหก้ าเนิดชีวิต” 

“ทุกส่ิงสัมพนัธ์กบัทุกส่ิง ทุกส่ิงถูกสร้างให้เป็นสัญลกัษณ์อนัมีชีวิตของพระเจา้ ผูท้รงเป็นพระตรี
เอกภาพแห่งความรัก ดงันั้น วนัน้ี การให้ความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ีในชีวิต จึง
เป็นงานส าคญัอย่างหน่ึง โดยตอ้งท าให้ขอ้ตกลงน้ีมีชีวิตในทุกมิติเหล่าน้ี คือ เปิดทางแห่งอนาคต
ไปสู่อารยธรรมใหม่ท่ีโอบอุ้มมนุษยชาติและจักรวาลไวใ้นภราดรภาพสากล กระแสเรียกไปสู่
ภราดรภาพน้ี การด าเนินชีวิตในความเป็นพี่น้องกันในวนัน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีจะขาดเสียมิได้ เราไม่
สามารถด าเนินชีวิตโดยปราศจากความเป็นพี่นอ้งกนั” 
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3.   เทคโนโลยีและนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ 

 มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – Pontifical Javeriana University (โคลอมเบีย) 

 เทคโนโลยเีพื่อรับใชป้ระโยชน์ส่วนรวมและเทคโนโลย ี

พระสันตะปาปาฟรานซิส ตรัสกับคณะผู ้แทนจากมหาวิทยาลัยเทล อาวิฟ (23-10-2017) ว่า 
“มหาวิทยาลยัได้รับการท้าทายให้สนับสนุนวฒันธรรมแห่งปัญญา ท่ีสามารถรวมการวิจัยทาง
วิชาการและวิทยาศาสตร์เขา้กบัแนวคิดมนุษยนิยม (humanistic approach) ไดอ้ย่างกลมกลืน ดว้ย
ความเช่ือมัน่วา่การแสวงหาความจริงและความดีงามในท่ีสุดก็เป็นส่ิงเดียวกนั” 

พระสันตะปาปาตรัสกบักลุ่มนกัการศึกษา (7-7-2015) วา่ “ส่ิงสร้างคือพระพรท่ีตอ้งแบ่งปันกนั เป็น
ท่ีวา่งท่ีพระเจา้ประทานแก่เราใหร่้วมกนัสร้างข้ึน ใหส้ร้าง “เรา” โลก ประวติัศาสตร์ เวลาทั้งหมด – 
น่ีคือฉากท่ีเราใชส้ร้าง “เรา” กบัพระเจา้ กบัผูอ่ื้น กบัโลก […] ตามค าบอกเล่าในหนงัสือปฐมกาล 
ค าว่า “เพาะปลูก” ตามมาดว้ยค าว่า “ดูแล” แต่ละค าอธิบายอีกค าหน่ึง และด าเนินควบคู่กนัไป ผูท่ี้
ไม่เพาะปลูกยอ่มไม่ดูแล ผูท่ี้ไม่ดูแลยอ่มไม่เพาะปลูก” 

พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสถึง Laudato si’ ว่า “มีความสัมพนัธ์อย่างหน่ึงระหว่างชีวิตของเรา
และชีวิตของโลกผูเ้ป็นมารดา ระหว่างวิธีท่ีเราด าเนินชีวิตและพระพรท่ีเราไดรั้บมาจากพระเจา้ 
สภาพแวดลอ้มของมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติเส่ือมสภาพไปดว้ยกนั เราไม่สามารถ
ต่อสู้กบัการเส่ือมสภาพของสภาพแวดลอ้มไดดี้พอ นอกจากเราจะจดัการกบัสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเส่ือมสภาพของมนุษยแ์ละสังคม” 

ท่ีมหาวิทยาลยัโซเฟียในกรุงโตเกียว (25-11-2019) พระสันตะปาปาฟรานซิส ตรัสตามแนวคิดของ 
Laudato si’ วา่ความรักธรรมชาติ ความตอ้งการปกป้องโลก ซ่ึงเป็นบา้นของเราทุกคน “สามารถเขา้
ร่วมในการส่งเสริม ‘episteme (ความรู้)’ ใหม่ท่ีช่วยให้มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งข้ึน ตรงกนัขา้มกบัทฤษฎี
แบบแยกส่วน (reductionism) ท่ีเกิดจากกระบวนทศัน์ของนกัวิชาการ” (ดู Nos. 106-114) ขอให้เรา
อย่าลืมว่า “มนุษยชาติแทท่ี้เรียกร้องการสังเคราะห์ใหม่ ดูเหมือนจะด ารงอยู่ท่ามกลางวฒันธรรม
เทคโนโลยีของเรา โดยท่ีเราแทบไม่สังเกต เหมือนกบัหมอกบางท่ีค่อย ๆ แทรกเขา้มาใตป้ระตูท่ี 
ปิดอยู่ ค  าสัญญาจะคงอยู่ต่อไปไดห้รือ เม่ือทุกส่ิงท่ีจริงแทจ้ะลุกข้ึนต่อตา้นอย่างด้ือร้ัน?” ในท่ีสุด 
พระองคท์รงให้ก าลงัใจมหาวิทยาลยัให้ใชค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี “รับใชก้ารศึกษาท่ีเมตตา
กรุณามากข้ึน ยติุธรรมมากข้ึน และรับผิดชอบต่อระบบนิเวศมากข้ึน” 
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พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสนอแก่มนุษยชาติ ความคิดของพระศาสนจกัรเก่ียวกบัระบบนิเวศ
และการปกป้องสภาพแวดลอ้มในสมณสาสน์ Laudato si’ เพื่อ “น าครอบครัวมนุษยชาติทั้งมวลมา
รวมกนัเพื่อแสวงหาพฒันาการอยา่งมีบูรณาการและยัง่ยนื” (no. 13)  

4.   สนัติภาพและความเป็นพลเมือง 

 มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – Pontifical Lateran University  

มหาวิทยาลยัท่ีไม่เป็นกลาง แต่ยนืหยดัเพื่อสันติภาพ 

เ ม่ือทรงพบกับนักศึกษาและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (Bologna 1-10-2017)  พระ
สันตะปาปา ฟรานซิสทรงระลึกถึงการตดัสินใจอยา่งกลา้หาญของพระสันตะปาปาเบเนดิกต ์ท่ี 15 
ท่ีจะต่อตา้น “เหตุผลให้ท าสงคราม” โดยทรงเรียกสงครามว่า “การสังหารอยา่งไร้ประโยชน์” เร่ิม
จากหลกัการ “ปฏิเสธสงคราม” พระองค์ทรงเชิญชวนให้ “ใชเ้ส้นทางท่ีปฏิเสธความรุนแรง และ
เส้นทางแห่งความยติุธรรม ซ่ึงสนบัสนุนสันติภาพ เพราะเม่ืออยูต่่อหนา้สันติภาพ เราไม่อาจเมินเฉย
หรือเป็นกลางอยูไ่ด ้[…] ไม่เป็นกลาง แต่เขา้ขา้งสันติภาพ” 

จากนั้น เม่ืออา้งถึงยโุรป พระองคต์รัสว่า “ขา้พเจา้ฝันถึงยโุรปท่ีเป็น ‘มหาวิทยาลยัและมารดา’ ซ่ึง
ใส่ใจกบัวฒันธรรมของตน ปลูกฝังความหวงัในตวัลูก ๆ ของเขา และเป็นเคร่ืองมือสร้างสันติภาพ
ใหแ้ก่โลก” 

ในค าปราศรัยแก่ Pontifical Lateran University พระสันตะปาปาทรงระบุว่า “สันติภาพ ศกัด์ิศรี           
ของมนุษย ์การหลอมรวม และการมีส่วนร่วม จะท าให้เห็นความตอ้งการขอ้ตกลงดา้นการศึกษาท่ี
กวา้ง และสามารถถ่ายทอดไม่เพียงความรู้ท่ีเป็นสาระทางวิชาการ แต่เหนืออ่ืนใด ยงัถ่ายทอดปัญญา
ของมนุษย์และปรีชาญาณฝ่ายจิต สร้างข้ึนจากความยุติธรรม ความเท่ียงธรรม พฤติกรรมท่ีมี
คุณธรรม และสามารถน าไปปฏิบติัได้ […] เม่ือเผชิญกบัสภาวะขาดสันติภาพ การวิงวอนขอให้
หลุดพน้จากสงคราม การประกาศสิทธิ หรือแมแ้ต่การใช้อ านาจหน้าท่ีในรูปแบบต่าง ๆ ก็ยงัไม่
เพียงพอ เหนืออ่ืนใด เราจ าเป็นตอ้งถามตนเอง ฟ้ืนฟูความสามารถท่ีจะอยูท่่ามกลางประชาชน ท่ีจะ
เสวนากบัพวกเขา และเขา้ใจความตอ้งการของพวกเขา แมว้่าเราจะมีความอ่อนแอ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีจริง
แทท่ี้สุดท่ีจะไดรั้บการตอ้นรับเม่ือเราพูดถึงสันติภาพ” พระองคท์รงสรุปโดยตรัสถึงพระคาร์ดินัล 
ฌอง-หลุยส์ โทรอง ผู ้“ท าใหเ้ราเขา้ใจวา่การพยายามท าส่ิงท่ีน าเรามาอยูร่วมกนัเท่านั้นยงัไม่พอ เรา
จ าเป็นตอ้งคน้หาความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ เพื่อใหธ้รรมเนียมศาสนาท่ีแตกต่างกนัสามารถถ่ายทอดไม่
เพียงสารแห่งสันติภาพ แต่ยงัสามารถใชส้ันติภาพเป็นสารดว้ย” 
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5.   วฒันธรรมและศาสนา 

 มหาวิทยาลยัท่ีอา้งอิง – Pontifical Saint Thomas University (ฟิลิปปินส์) 

 มหาวิทยาลยัเป็นสถานท่ีส าหรับสร้างศาสนสัมพนัธ์ และการแลกเปล่ียนระหวา่งวฒันธรรม 

ในค าปราศรัยต่อ Roma Tre University (17-02-2017) พระสันตะปาปาปฟรานซิส ตรัสว่า 
“มหาวิทยาลัยยงัสามารถเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเก้ือหนุนวฒันธรรมการเผชิญหน้าและต้อนรับ 
ส าหรับประชาชนจากธรรมเนียมวฒันธรรมและศาสนาท่ีแตกต่าง วฒันธรรมหน่ึงเขม้แข็งข้ึนได้
ดว้ยการเปิดใจและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัวฒันธรรมอ่ืน ตราบใดท่ีวฒันธรรมนั้นตระหนกัถึง
หลกัการและค่านิยมของตนเองอยา่งชดัเจนและมีวุฒิภาวะ ขา้พเจา้จึงสนบัสนุนให้บรรดาอาจารย์
และนกัศึกษารู้สึกว่ามหาวิทยาลยัเป็นสภาพแวดลอ้มของการเสวนาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงไม่ท าลายหรือ
เพิ่มความหลากหลาย แต่เปิดทางให้เปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์ เราไดรั้บเรียกให้เขา้ใจและเห็น
คุณค่าของผูอ่ื้น เอาชนะการประจญให้เมินเฉยและกลวั จงอย่ากลวัการพบกัน การเสวนา การ
อภิปราย” 

พระสันตะปาปาตรัสกบัผูเ้ขา้ร่วมการประชุมท่ีสนับสนุนโดย Pontifical Institute for Arabic and 
Islamic Studies (24-01-2015) ว่ า  “วัฒนธรรมและการศึกษาไม่ได้มีความส าคัญ เ ป็นรอง
กระบวนการแทใ้นการเขา้ถึงผูอ่ื้น ซ่ึงเคารพชีวิตของเขา บูรณภาพทางกายภาพของเขา ศกัด์ิศรีและ
สิทธิของเขาท่ีไดรั้บจากศกัด์ิศรีนั้น ช่ือเสียงของเขา ทรัพยสิ์นของเขา อตัลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุและ
วฒันธรรมของเขา ความคิด และการเลือกทางการเมืองของเขา” 

บทท่ี 8 ของสมณสาสน์ Fratelli tutti กล่าวโดยเฉพาะถึงศาสนาท่ีรับใชภ้ราดรภาพในโลก “ศาสนา
ต่าง ๆ ท่ีเคารพตวับุคคลว่าเป็นส่ิงสร้างอย่างหน่ึงท่ีไดรั้บเรียกให้เป็นบุตรคนหน่ึงของพระเจา้ มี
ส่วนส าคญัในการช่วยสร้างภราดรภาพและปกป้องความยุติธรรมในสังคม” (no. 271) ศาสนา
เหล่าน้ีจึงมีสิทธิจะเขา้ร่วมในการอภิปรายสาธารณะ “เป็นเร่ืองท่ีผิด เม่ือเสียงท่ีเราไดย้ินในการ
อภิปรายสาธารณะมีแต่เสียงของผูมี้อ านาจและ ‘ผูเ้ช่ียวชาญ’ จ าเป็นตอ้งสร้างโอกาสส าหรับการ
ไตร่ตรองท่ีเกิดจากธรรมเนียมศาสนาต่าง ๆ ท่ีเป็นคลงัเก็บประสบการณ์และภูมิปัญญาท่ีสั่งสมมา
นานหลายศตวรรษ” (no. 275) 
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มหาวทิยาลยัประสานงาน 

LUMSA University 

LUMSA University ร่วมกับคณะกรรมการข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา จะรับหน้าท่ีเป็นผู ้
ประสานงานของมหาวิทยาลยัห้าแห่งในความรับผิดชอบ โดยติดตามตรวจสอบโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะวางแผนร่วมกบัมหาวิทยาลยัท่ีเป็นพนัธมิตร 

ผลของงานวิจยัน้ีจะรวบรวมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก คือ 
www.educationglobalcompact.org 

การสร้างเครือข่าย... 

• ความตอ้งการความร่วมมือในพนัธสัญญาดา้นการศึกษาในวงกวา้งท าให้เกิดการเดินทาง
ตามแนวทางของค ามัน่เจ็ดประการ และประเด็นส าคญัหา้ขอ้ส าหรับการวิจยั เพื่อฝึกอบรม
บุคคลให้มีวุฒิภาวะ สามารถเอาชนะการแบ่งแยกและการต่อต้าน และสร้างเครือข่าย
ความสัมพนัธ์เพื่อใหม้นุษยชาติมีภราดรภาพมากข้ึน 

• การเดินทางน้ีเสนอโอกาสในการให้ก าเนิดโครงการใหม่ท่ีสร้างสรรค์ดา้นการศึกษา ซ่ึง
เสริมความเขม้แข็งให้แก่วฒันธรรมทอ้งถ่ิน สร้างสะพานเช่ือมคนต่างรุ่น และดูแลชาย
ขอบด้าน ส่ิงแวดล้อมและการด า รงอยู่ของมนุษย์ (environmental and existential 
peripheries) 

• เพื่อสนบัสนุนการเดินทางน้ี เราขอเชิญท่านให้แบ่งปันโครงการและความส าเร็จของท่าน
ผา่นเครือข่ายส่ือสารและความร่วมมือ 

และ...รับประสบการณ์จากการแบ่งปัน 

ประสบการณ์และผลท่ีไดรั้บสามารถน ามาแบ่งปันไดใ้นเครือข่ายหน่ึงกบัสถาบนั/องค์กร                
อ่ืน ๆ และส่งให้แก่คณะกรรมการขอ้ตกลงสากลว่าดว้ยการศึกษา ของสภาพระสังฆราชของ
ท่าน และส่งใหแ้ก่ LUMSA University ท่ี eis.ricerca@lumsa.it 
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ตราสัญลกัษณ์ส าหรับข้อตกลงนี้ 

สี: สีเขียว หมายถึงธรรมชาติ การเติบโต การฟ้ืนฟู แต่ยงัหมายถึง
ความหวัง และโอกาสท่ีจะ “หว่าน” ความฝันในการประกาศ          
พระวาจา สีฟ้า หมายถึงมิติจิตวิญญาณของเรา และส่ิงท่ีเราตอ้งการ
ช่วยให้ท าได้ส า เ ร็จ คือ สันติภาพ สีทอง หมายถึงแสงสว่าง                      
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เพราะทุกข้อตกลง การเป็นพันธมิตรทุกคร้ังเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ย่อมมีบางส่ิงท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิรวมอยูด่ว้ย 

รูปร่าง: โลกท่ีมีรูปร่างของมนุษย์โอบอุม้อยูอ่ยา่งทะนุถนอม เพราะ
ตอ้งการคุม้ครองและปกป้องโลก เส้นวงกลมเป็นสัญลกัษณ์ของ
จกัรวาล คือ พระเจ้า ผูท้รงเป็นจุดเร่ิมตน้และจุดจบของทุกส่ิง  

 

ท่านสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้ตกลงสากลวา่ดว้ยการศึกษา ไดจ้าก 

www.educationglobalcompact.org / info@educationglobalcompact.org 
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ภาคผนวก 1 

สารวีดีทัศน์จากพระสันตะปาปาฟรานซิส เร่ืองข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา (15-10-2020) 

พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลาย 

 เม่ือขา้พเจา้เชิญท่านให้เร่ิมตน้กระบวนการเตรียมความพร้อม การปรึกษาหารือ และการ
วางแผนส าหรับขอ้ตกลงสากลว่าดว้ยการศึกษา เราไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิดสถานการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึน
ระหว่างนั้น วิกฤติการณ์จากโรคโควิดไดเ้ร่งเร้าและขยายปัญหาและความตอ้งการมากมายท่ีเราเคย
ระบุแลว้ และท าให้เราคน้พบปัญหาและความตอ้งการอ่ืน ๆ อีกมากเช่นกนั บดัน้ี นอกจากความ
กงัวลเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มข้ึนดว้ย ระบบ
การศึกษาทัว่โลกรับรู้ถึงผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่น้ีในทุกระดบั 

 มีความพยายามทัว่ทุกหนแห่งท่ีจะตอบสนองอยา่งรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มการศึกษาแบบ
ออนไลน ์และท าใหม้องเห็นความไม่เสมอภาคอยา่งชดัเจนในโอกาสดา้นการศึกษาและเทคโนโลยี 
แต่ความพยายามเหล่าน้ีท าให้เราตระหนกัดว้ยว่า เน่ืองจากการปิดพื้นท่ี และความขดัสนอ่ืน ๆ อีก
มากมายท่ีมีอยูแ่ลว้ เด็กและวยัรุ่นจ านวนมากตามไม่ทนักระบวนการศึกษาตามธรรมชาติ สถิติท่ี
ไดรั้บเม่ือไม่นานมาน้ีจากหน่วยงานสากลท าให้บางคนออกมาพูด อาจจะพูดอย่างรีบร้อนเกินไป 
ถึง “ภยัพิบติัดา้นการศึกษา” เพราะเด็กประมาณสิบลา้นคนถูกบีบใหอ้อกจากโรงเรียน อนัเป็นผลมา
จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดจากโคโรนาไวรัส ซ่ึงท าให้ช่องว่างท่ีน่าวิตกอยู่แล้วขยายกวา้งข้ึนอีก 
(เพราะมีเด็กวยัเรียนมากกวา่ 250 ลา้นคน ถูกกนัออกจากกิจกรรมการศึกษาทั้งหมด) 

 เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีน่าตกใจน้ี เรารู้ว่ามาตรการดูแลสุขภาพท่ีจ าเป็นจะไม่เพียงพอ 
เวน้แต่จะด าเนินควบคู่ไปกับแบบแผนวฒันธรรมใหม่ เราตระหนักมากข้ึนถึงความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนรูปแบบการพฒันาของเรา เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าศกัด์ิศรีของบุคคลจะไดรั้บความเคารพและ
ปกป้อง การพฒันาควรเร่ิมตน้จากโอกาสท่ีการพึ่งพาอาศยักนัของคนทั้งโลกเสนอใหแ้ก่ชุมชนและ
ชนชาติต่าง ๆ เพื่อใหดู้แลบา้นของเราทุกคนและส่งเสริมสันติภาพ เราไม่อาจลดหรือจ ากดัขอบเขต
ของวิกฤตรอบดา้นท่ีเราก าลงัพบเจออยูน้ี่ให้อยูภ่ายในภาคส่วนหน่ึงใดได ้แต่กระทบกบัทุกส่ิงทุก
อยา่ง โรคระบาดใหญ่น้ีชกัน าให้เราตระหนกัว่าวิกฤติท่ีแทจ้ริงคือวิธีท่ีเราเขา้ใจความเป็นจริง และ
ความสัมพนัธ์ของเรากบักนัและกนั 

 เห็นไดช้ดัวา่ทางออกแบบง่าย ๆ เกินไป หรือความปรารถนาโดยไม่ค านึงถึงเหตุผล ไม่อาจ
ช่วยไดใ้นกรณีน้ี เราทราบว่าการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเปล่ียนแปลง การให้ความรู้คือ



25 
 

การยอมเส่ียงและเสนอความหวังให้แก่ปัจจุบัน ซ่ึงสามารถท าลายนิยติันิยมและชะตานิยม                    
ท่ีความเห็นแก่ตวัของคนท่ีแข็งแรง การคลอ้ยตามของคนท่ีอ่อนแอ และอุดมการณ์ของคนท่ีฝันใน
ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้จะท าใหเ้ราเช่ือวา่เป็นทางเดียวท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้ได ้

 การใหค้วามรู้เป็นการแสดงความหวงัเสมอไป เป็นการกระท าท่ีเรียกร้องความร่วมมือท่ีจะ
เปล่ียนความเมินเฉยท่ีแห้งแลง้และท าให้เราไม่กลา้ท าอะไรเลย ให้กลายเป็นวิธีคิดอีกแบบหน่ึงท่ี
ยอมรับว่าเราตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ถา้ระบบการศึกษาของเราแสดงให้เห็นแต่ความคิดว่าตอ้งแทนท่ี
และท าซ ้ า และไม่สามารถเปิดขอบฟ้าใหม่ ซ่ึงความเอ้ือเฟ้ือ ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของคนต่างรุ่น 
และคุณค่าของอุตรภาพ สามารถใหก้ าเนิดวฒันธรรมใหม่ได ้สถานการณ์น้ีจะไม่แสดงใหเ้ห็นหรือ
วา่เราก าลงัไม่ฉวยโอกาสท่ีช่วงเวลาส าคญัในประวติัศาสตร์น้ีก าลงัเสนอแก่เรา? 

 เรายงัรู้ดว้ยว่าเส้นทางชีวิตตอ้งการความหวงัท่ีมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัเป็นพื้นฐาน 
การเปล่ียนแปลงทุกคร้ังตอ้งพึ่งกระบวนการการศึกษา เพื่อสร้างกระบวนทศัน์ใหม่ ท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความทา้ทายและปัญหาของโลกปัจจุบนั ท าให้เขา้ใจและหาทางออกส าหรับความ
ตอ้งการต่าง ๆ ของคนทุกรุ่น และดว้ยวิธีน้ี จึงมีส่วนช่วยให้มนุษยชาติเจริญรุ่งเรืองทั้งในปัจจุบนั
และในอนาคต 

 เราถือว่าการศึกษาเป็นวิธีหน่ึง ท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดท่ีจะท าให้โลกของเราและ
ประวัติศาสตร์มีมนุษยธรรมมากข้ึน เหนืออ่ืนใด การศึกษาเป็นเร่ืองของความรักและความ
รับผิดชอบท่ีคนรุ่นหน่ึงส่งต่อใหแ้ก่คนอีกรุ่นหน่ึง 

 ดงันั้น การศึกษาจึงเป็นยาตา้นพิษตามธรรมชาติของวฒันธรรมปัจเจกชนนิยม ซ่ึงบางคร้ัง
เส่ือมถอยลงจนกลายเป็นลทัธิบูชาตนเองและความเมินเฉย อนาคตของเราไม่อาจเป็นอนาคตท่ีมีแต่
การแบ่งแยก ความแร้นแคน้ทางความคิด จินตนาการ ความใส่ใจ การเสวนา และความเขา้ใจกนั
และกนั นัน่ไม่อาจเป็นอนาคตของเรา 

 วนัน้ี มีความจ าเป็นต้องร้ือฟ้ืนความมุ่งมั่นเพื่อการศึกษาท่ีดึงสังคมทุกระดับเข้ามามี              
ส่วนร่วม ขอให้เราฟังเสียงเรียกร้องของเยาวชน ซ่ึงเปิดตาเราให้เห็นทั้งความจ าเป็นเร่งด่วน และ
โอกาสอันน่าต่ืนเต้นท่ีจะมีการศึกษาท่ีฟ้ืนฟูใหม่ ซ่ึงไม่พยายามท าเป็นไม่รู้เห็น และดังนั้นจึง
ส่งเสริมความอยติุธรรมท่ีร้ายแรงทางสังคม การละเมิดสิทธิ ความยากจนในรูปแบบท่ีน่ากลวั และ
การท าใหชี้วิตมนุษยสู์ญเปล่า 
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 ส่ิงท่ีจ าเป็นคือกระบวนการเชิงบูรณาการท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ความเหงาและความ
ไม่แน่ใจเก่ียวกบัอนาคตท่ีมีผลต่อคนหนุ่มสาว และท าให้เกิดความหดหู่ การเสพติด ความกา้วร้าว 
การแสดงความเกลียดชงัดว้ยวาจาและการกลัน่แกลง้ กระบวนการน้ีน ามาซ่ึงการเดินทางร่วมกนั
โดยไม่เมินเฉยต่อความทุกขท์รมานจากความรุนแรง การกระท าทารุณต่อผูเ้ยาว ์ปรากฏการณ์ของ
การสมรสในวยัเด็กและทหารเด็ก และการขายเด็กเป็นทาส โดยยงัไม่ต้องพูดถึง “ความทุกข์
ทรมาน” ท่ีโลกของเราตอ้งทนรับอนัเป็นผลมาจากการแสวงหาประโยชน์อยา่งขาดสติและโหดร้าย 
ซ่ึงน าไปสู่วิกฤตร้ายแรงดา้นสภาพแวดลอ้มและภูมิอากาศ 

 ณ จุดหน่ึงในประวติัศาสตร์ เราจ าเป็นตอ้งตดัสินใจคร้ังส าคญัท่ีจะก าหนดไม่เพียงวิถีชีวิต
ของเรา แต่เหนืออ่ืนใด ยงัก าหนดท่าทีของเราเม่ือเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ท่ีคาดหมายในอนาคต 
ท่ามกลางวิกฤติดา้นสุขภาพในปัจจุบนั – และความยากจนและความสับสนท่ีเป็นผลตามมา – เรา
เช่ือว่าถึงเวลาแลว้ท่ีจะเขา้ร่วมในขอ้ตกลงสากลว่าดว้ยการศึกษาเพื่อและร่วมกบัคนรุ่นต่อไปใน
อนาคต สถานการณ์น้ีเรียกร้องความมุ่งมัน่ในส่วนของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลยั 
สถาบนั ศาสนา รัฐบาล และครอบครัวมนุษย ์ในการอบรมชายและหญิงใหมี้วฒิุภาวะ 

 ในปัจจุบนั เราไดรั้บเรียกให้กลา้พูดทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจ าเป็น เพื่อละท้ิงแนวทางอนัต้ืนเขิน
ส าหรับการศึกษา และทางลดัมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณประโยชน์ ผลการสอบ (ตามมาตรฐาน) การ
ใชง้าน และระบบราชการ ซ่ึงสร้างความสับสนใหแ้ก่การศึกษาดว้ยค าสั่ง และลงทา้ยดว้ยการท าลาย
วฒันธรรมของเรา แต่เราควรตั้งเป้าหมายไปท่ีการถ่ายทอดวฒันธรรมเชิงบูรณาการ แบบมีส่วนร่วม 
และมีหลากหลายดา้น เราตอ้งกลา้ท่ีจะเร่ิมตน้กระบวนการท่ีพยายามเอาชนะการแบ่งแยกและความ
ขดัแยง้ท่ีเราทุกคนน าติดตวัมาดว้ย เราจ าเป็นตอ้งกลา้ท่ีจะร้ือฟ้ืนโครงสร้างความสัมพนัธ์เพื่อให้
มนุษยชาติสามารถพูดภาษาภราดรภาพได ้คุณค่าของแนวทางปฏิบติัดา้นการศึกษาของเราจะวดัได้
ไม่เพียงดว้ยผลสอบมาตรฐาน แต่ดว้ยความสามารถส่งผลกระทบต่อหัวใจของสังคม และช่วยให้
ก าเนิดวฒันธรรมใหม่ โลกท่ีแตกต่างเกิดข้ึนได ้และเราไดรั้บเรียกให้เรียนรู้ว่าจะสร้างโลกนั้น
ข้ึนมาอยา่งไร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทุกดา้นของความเป็นมนุษยข์องเรา ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและใน
ชุมชนของเรา 

 เราจงขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะจากชายและหญิงท่ีท างานดา้นวฒันธรรม วิทยาศาสตร์ 
และกีฬา ศิลปิน และผูมี้อาชีพส่ือ ในทุกส่วนของโลก ให้ร่วมสนับสนุนขอ้ตกลงน้ี และส่งเสริม
ด้วยค ายืนยนัและความพยายามของพวกเขา ค่านิยมในการดูแลผูอ่ื้น สันติภาพ ความยุติธรรม                   
ความดี ความงาม การยอมรับ และภราดรภาพ “เราไม่ควรคาดหวงัทุกส่ิงทุกอย่างจากบุคคลท่ี
ปกครองเรา เพราะนั่นเป็นความคิดแบบเด็กๆ เรามีพื้นท่ีท่ีจ าเป็นเพื่อให้เราร่วมกนัรับผิดชอบใน
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การสร้างและเร่ิมตน้กระบวนการใหม่และความเปล่ียนแปลง ขอใหเ้ราแสดงบทบาทของเราในการ
ฟ้ืนฟูและสนับสนุนสังคมท่ีก าลงัเดือดร้อนของเรา วนัน้ี เรามีโอกาสอนัดียิ่งท่ีจะแสดงความเป็น                    
พี่น้องท่ีมีอยู่ในตวัเราแต่ก าเนิด ท่ีจะเป็นชาวสะมาเรียใจดี ผูแ้บกรับความเจ็บปวดจากปัญหาของ
ผูอ่ื้น แทนท่ีจะปลุกป่ันให้เกิดความเกลียดชงัและความไม่พอใจมากข้ึน” (Fratelli Tutti, 77) การท า
เช่นน้ีตอ้งพึ่งกระบวนการท่ีประกอบดว้ยหลายฝ่ายและหลายดา้น ซ่ึงเราทุกคนสามารถท างานเพื่อ
เสนอค าตอบท่ีมีความหมาย ซ่ึงน าความหลากหลายและวิธีการมารวมกันอย่างกลมกลืน เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนรวม ความสามารถสร้างความปรองดองคือส่ิงท่ีจ าเป็นในวนัน้ี 

 เพื่อเหตุผลเหล่าน้ี เราจึงใหค้ ามัน่เป็นส่วนตวัและร่วมกนั ดงัต่อไปน้ี 

• หนึ่ง ให้มนุษย ์พร้อมทั้งคุณค่าและศกัด์ิศรีของเขา เป็นศูนยก์ลางของทุกโครงการ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสนับสนุนลกัษณะเฉพาะตวั 
ความงามและความพิเศษของเขา และความสามารถของเขาในการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นและกับโลกรอบตวัเขา ขณะเดียวกันก็สอนเขาให้ต่อตา้นวิถีชีวิตท่ีสนับสนุนการ
ระบาดของวฒันธรรมท้ิงขวา้ง 

• สอง ฟังเสียงของเด็ก ๆ และเยาวชน ผูท่ี้เราส่งต่อค่านิยมและความรู้ให้แก่เขา เพื่อ
ร่วมกนัสร้างอนาคตท่ีมีความยติุธรรม สันติภาพ และชีวิตท่ีมีศกัด์ิศรีส าหรับทุกบุคคล 

• สาม สนบัสนุนใหเ้ด็กหญิงและสตรีสาว มีส่วนร่วมในการศึกษา 

• ส่ี ใหถื้อวา่ครอบครัวเป็นสถานท่ีแรกและส าคญัส าหรับการศึกษา 

• ห้า ให้ความรู้ และเรียนรู้ เก่ียวกบัความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการยอมรับ และโดยเฉพาะ
การเปิดใจตอ้นรับบุคคลท่ีเปราะบางท่ีสุด และบุคคลตามชายขอบสังคม 

• หก ตั้ งใจค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการเข้าใจเศรษฐกิจ การเมือง การเติบโต และ
ความกา้วหนา้ ท่ีสามารถรับใชม้นุษย ์และครอบครัวมนุษยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง ภายในบริบท
ของนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ 

• เจ็ด ปกป้องและพฒันาโลก ซ่ึงเป็นบา้นของเราทุกคน ปกป้องโลกจากการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และเลือกด าเนินชีวิตอย่างมีสติ โดยใช้พลังงาน
หมุนเวียน และเคารพสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้มของมนุษย์ ตาม
หลกัการกระจายอ านาจ ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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 สุดท้ายน้ี พี่น้องท่ีรักทั้งหลาย เราต้องการให้ค ามัน่อย่างกลา้หาญว่าจะพฒันาแผนการ
ศึกษาภายในประเทศของเราแต่ละคน จะลงทุนด้วยแรงกายแรงใจ และเร่ิมต้นกระบวนการท่ี
สร้างสรรคแ์ละสร้างความเปล่ียนแปลงได ้โดยร่วมมือกบัประชาสังคม ในการน้ี จุดอา้งอิงของเรา
ควรเป็นค าสอนดา้นสังคมท่ีเสนอรากฐานท่ีมัน่คงและแหล่งก าเนิดส าคญัส าหรับพิเคราะห์แยกแยะ
เส้นทางท่ีจะเลือกเดินในสถานการณ์ฉุกเฉินปัจจุบนั โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระวาจาของ   
พระเจา้ท่ีทรงเผยแสดง และมนุษยนิยมตามหลกัคริสตศาสนา 

 เป้าหมายของการลงทุนให้แก่การศึกษาน้ี ซ่ึงมีเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีเมตตากรุณาและ
เปิดกวา้งเป็นรากฐาน คือการจดัการใหม้ัน่ใจไดว้า่ทุกคนเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบั
ศกัด์ิศรีของบุคคลและกระแสเรียกของเราทุกคนไปสู่ภราดรภาพ ถึงเวลาท่ีเราจะมองอนาคตดว้ย
ความกลา้หาญและความหวงั ขอให้เราไดรั้บก าลงัใจจากความเช่ือว่าในการศึกษามีเมล็ดพนัธุ์แห่ง
ความหวัง คือ ความหวังในสันติภาพและความยุติธรรม ความหวังในความงามและความดี 
ความหวงัในความปรองดองทางสังคม 

 พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราอย่าลืมว่าความเปล่ียนแปลงอนัยิ่งใหญ่จะไม่เกิดข้ึนจากโต๊ะ
ท างานหรือในส านกังาน เปล่าเลย มี “สถาปัตยกรรม” ในการสร้างสันติภาพ ซ่ึงแต่ละสถาบนัและ
ปัจเจกบุคคลในสังคมมีส่วนส่งเสริม โดยแต่ละคนส่งเสริมตามสาขาความเช่ียวชาญของตน โดยไม่
ละเวน้ผูใ้ด (เทียบ Fratelli Tutti, 231) ด้วยวิธีน้ี เราทุกคนต้องก้าวไปขา้งหน้าด้วยกัน แต่ละคน         
กา้วไปอย่างท่ีเราเป็น แต่มองไปขา้งหน้าเสมอ ไปสู่การสร้างอารยธรรมแห่งความปรองดองและ
เอกภาพ ซ่ึงไม่มีท่ีวา่งส าหรับโรคระบาดใหญ่ท่ีร้ายแรงของวฒันธรรมท้ิงขวา้ง ขอบคุณ  
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ภาคผนวก 2 

Instrumentum Laboris 

สารบัญ 

1.   โครงการ 

1.   บทน า 

2.   ขอ้ตกลง: ใชก้ารยอมรับผูอ่ื้นเป็นรากฐาน 

3.   ภราดรภาพดั้งเดิม 

2.   บริบท 

1.   การสลายความเป็นหน่ึงเดียวกนัระหวา่งคนต่างรุ่น 

2.   ยคุสมยัของการศึกษาและเทคโนโลยี 

3.   ใหค้วามรู้ในการตั้งค าถาม 

4.   การสร้างอตัลกัษณ์ของเราข้ึนใหม ่

5.   วิกฤติดา้นสภาพแวดลอ้มเป็นวิกฤติเชิงสัมพนัธ์ 

3.   วิสัยทัศน์ 

1.   เอกภาพในความแตกต่าง: ความคิดแบบใหม ่

2.   ความสัมพนัธ์ท่ีศูนยก์ลาง 

3.   โลกเปล่ียนได ้

4.   พนัธกจิ 

1.   การศึกษาและสังคม 

2.   มอบส่ิงดีท่ีสุดท่ีมีในวนัน้ีเพื่อวนัพรุ่งน้ี 

3.   ใหค้วามรู้เพื่อรับใช ้การใหค้วามรู้คือการรับใช้ 
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หัวข้อที่แนะน าส าหรับไตร่ตรองเพิม่เตมิ 

1.   โครงการ 

1.  บทน า 

 เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน ค.ศ. 2019 ดว้ยสารส าหรับการเร่ิมต้นข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา 
(Message for the Launch of the Global Compact on Education) พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียก
ผูแ้ทนจากทัว่โลกมาพบกนัท่ีกรุงโรม เพื่อลงนามในค าปฏิญาณร่วมกนัวา่จะจดัท าขอ้ตกลงสากลว่า
ดว้ยการศึกษา การริเร่ิมน้ีไม่ใช่ความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหัน แต่เป็นการเปล่ียนวิสัยทศัน์
และความคิดท่ีพระสันตะปาปาทรงระบุหลายคร้ังในสุนทรพจน์ของพระองคใ์ห้กลายเป็นรูปธรรม 
นอกจากน้ี ขอ้เสนอน้ียงัสอดคล้องกับค าสั่งสอนของพระสันตะปาปา ซ่ึงระบุอย่างชัดเจนใน               
สมณสาสน์เตือนใจ Evangelii Gaudium และในสมณสาสน์ Laudato Si ซ่ึงเป็นสองบทความท่ี
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากแนวทางของสภาสังคายนา และหลงัสภาสังคายนา 

 ในสมณสาสน์เตือนใจ Evangelii Gaudium พระสันตะปาปาทรงเชิญทั้งพระศาสนจกัรให้
ปฏิบัติพันธกิจท่ี “ออกไปภายนอก (outgoing)” และให้เป็นรูปแบบท่ีใช้ส าหรับทุกกิจกรรม 
พระองคท์รงส่งค าเชิญน้ีถึงประชากรทุกคนของพระเจา้ ให้เขาประกาศอยา่งเปิดใจแก่ “ทุกสถานท่ี 
ในทุกโอกาส โดยไม่ลังเล ไม่ฝืนใจ หรือกลัว” เป็นค าประกาศซ่ึง “ไม่ยกเวน้ผูใ้ด” (EG 23)                    
พระศาสนจกัรท่ีออกไปภายนอกน้ีคือชุมชนท่ีกลา้ไดก้ลา้เสีย (“primerear”) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อทุก
กระบวนการในชีวิตส่วนตัวและชีวิตสังคมของเรา หลังจากได้วิเคราะห์ปัญหาของโลก และ
วฒันธรรมร่วมสมยัของเราตามแนวคิดเหล่าน้ีแลว้ พระสันตะปาปาทรงเขียนว่า “เรารับรู้ถึงความ
ทา้ทายในการคน้หาและแบ่งปัน ‘พลงัลึกลบั (mystique)’ ของการด ารงชีพร่วมกนั คบหาสมาคม
และพบปะกนั การยอมรับและสนับสนุนกนัและกนั การกา้วเขา้สู่กระแสน ้ าข้ึนน้ี ซ่ึงแมจ้ะวุ่นวาย 
แต่สามารถกลายเป็นประสบการณ์แห่งภราดรภาพท่ีแท้จริงได้ เป็นขบวนผู ้เ ดินทางแห่ง                     
ความสามคัคีได.้..” (EG 87) 

 ในค าเชิญใหดู้แลความเปราะบางของประชาชนและโลกท่ีเราอาศยัอยูน้ี่ – ซ่ึงไม่ใช่ค าเชิญ
ส าหรับคริสตชนเท่านั้น แต่รวมถึงชายและหญิงทุกคนในโลกน้ี – การศึกษาและการพฒันาคน 
(formation) กลายเป็นส่ิงส าคญัอนัดับแรกๆ เพราะจะช่วยให้แต่ละบุคคลกลายเป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัโดยตรง และเป็นผูส้ร้างสันติภาพ และประโยชน์ส่วนรวม 
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 ในสมณสาสน์ Laudato Si พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนใจเราว่า “การศึกษาจะไม่
เพียงพอและขาดประสิทธิผล เวน้แต่ว่าเราจะพยายามส่งเสริมวิธีคิดแบบใหม่เก่ียวกบัมนุษย ์ชีวิต 
สังคม และความสัมพนัธ์ของเรากบัธรรมชาติ” (ขอ้ 215) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในปัจจุบนัมากยิ่ง
กว่ายุคสมัยใดในอดีต - ในบริบทท่ีแตกแยกเพราะความขัดแยง้ทางสังคม และสภาวะท่ีขาด
วิสัยทศัน์ร่วมกนั - ท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลง – โดยอาศยัการศึกษาแบบบูรณาการและการเรียนรวม 
(integral and inclusive education) ซ่ึงสามารถรับฟังอย่างอดทน และเขา้ร่วมในการเสวนาอย่าง
สร้างสรรค์ – ซ่ึงจะท าให้เอกภาพชนะความขดัแยง้ พระสันตะปาปาทรงเสนอเหตุผลว่า เพื่อ
จุดประสงคน้ี์ จึงควรเร่ิมตน้กระบวนการแบ่งปันและเปล่ียนแปลง โดยใชก้ารริเร่ิมทั้งหมดท่ีจ าเป็น 
เพื่อช่วยใหค้นรุ่นต่อไปในอนาคตสามารถสร้างอนาคตท่ีมีความหวงัและสันติภาพ 

 จากเอกสารส าคญัสองฉบบัน้ี ร่วมกบัเหตุการณ์เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ซ่ึงอุทิศ
ใหแ้ก่ขอ้ตกลงสากลวา่ดว้ยการศึกษา พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตอ้งการเตือนเราใหคิ้ดวา่ “การ
เปล่ียนทุกอยา่ง เช่นเดียวกบัการเปล่ียนศกัราชใหม่ท่ีเราก าลงัประสบอยูน้ี่ ตอ้งมีกระบวนการศึกษา 
และการสร้าง “หมู่บา้นการศึกษา (a village of education )” ท่ีสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยท่ี์ไม่มีขอ้ผูกมดั (network of open and human relationships) “หมู่บา้น” นั้นควรให้
มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง ลงทุนอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบในโครงการระยะยาว เพื่อฝึกอบรม
บุคคลท่ีสมคัรใจเสนอตนเองรับใชชุ้มชน ดงันั้น ส่ิงท่ีจ าเป็นคือวิสัยทศัน์ดา้นการศึกษาท่ีสามารถ
ครอบคลุมประสบการณ์ชีวิตและกระบวนการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง เพื่อช่วยให้เยาวชน ทั้งปัจเจก
บุคคลและท่ีเป็นกลุ่มกอ้น พฒันาบุคลิกภาพของตน การศึกษาไม่จ าเป็นตอ้งจ ากดัอยูแ่ต่ในโรงเรียน
และมหาวิทยาลยั แต่จะมัน่ใจไดด้ว้ยการเสริมก าลงัและสนบัสนุนให้ครอบครัวมีสิทธิเป็นอนัดบั
แรกในการให้ความรู้ และสิทธิของพระศาสนจักรต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิของชุมชนสังคม ท่ีจะ
สนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรของเขา” (การเข้าเฝ้าของคณะทูตานุทูต ซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ประจ าอยู่ ท่ีสันตะส านัก เพ่ือถวายพรเน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่
วนัท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 2020) 

 2.  ข้อตกลง: ใช้การยอมรับผู้อ่ืนเป็นรากฐาน 

 ดว้ยสารน้ี พระสันตะปาปาทรงขอให้เราร่วมรับผิดชอบในข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา 
พระองค์ไม่ทรงเสนอให้ด าเนินการใดดา้นการศึกษา และไม่ทรงเชิญชวนให้เราพฒันาโครงการ
หน่ึงข้ึนมา แต่ทรงมุ่งเน้นท่ีขอ้ตกลง หรือพันธสัญญาว่าด้วยการศึกษา (educational covenant) 
โดยเฉพาะ การเลือกใชค้ าน้ีเผยหลายส่ิงหลายอยา่งเก่ียวกบัวิธีท่ีพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนเราให้
ลงมือท างานน้ี คือ เพื่อให้มีข้อตกลง (compact) จ าเป็นตอ้งมีบุคคลสองคนหรือมากกว่า ท่ีเลือกว่า
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จะร่วมกนัรับผิดชอบต่อจุดประสงค์เดียวกนั ขอ้ตกลงแสดงนัยถึงการเลือกใช้พละก าลงัของเรา
ท างานเพื่อโครงการเดียวกนั โดยรักษาความแตกต่างของเราไว ้ขอ้ตกลงแสดงนยัถึงความสามารถ
มองผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากเราว่าเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง และไม่ใช่ภยัคุกคามอตัลกัษณ์ของเรา และ
มองเห็น “ภาพลกัษณ์ของพระเจา้” ในตวัเขา (Post-Synodal Apostolic Exhortation Christus Vivit, 
165) 

 นอกจากน้ี ค าว่า “พันธสัญญา (covenant)” ในธรรมประเพณีของยิว-คริสต์ ยงัหมายถึง
พนัธะท่ีเกิดจากความรัก ท่ีสถาปนาข้ึนระหวา่งพระเจา้และประชากรของพระองค ์– ความรักซ่ึง ใน
องค์พระเยซูเจา้ ไดท้ าลายก าแพงกั้นระหว่างชนชาติต่าง ๆ และสร้างสันติภาพข้ึนใหม่ (เทียบ อฟ 
2:14-15) ดว้ยหลกัการพื้นฐานน้ี พระสันตะปาปาจึงทรงเชิญชวนเราให้มองหาเพื่อนร่วมเดินทาง
บนเส้นทางแห่งการศึกษา แทนท่ีจะเสนอโครงการให้ปฏิบติัตาม พระองค์ทรงเชิญชวนเราให้
สถาปนาพนัธสัญญาท่ามกลางทุกคนท่ีเห็นคุณค่าของความพิเศษของมนุษยแ์ต่ละคน ด้วยการ
สนับสนุนการพฒันาคนอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น เราอาจกล่าวไดว้่าความเคารพต่อความหลากหลาย
เป็นขอ้ก าหนดประการแรกของพนัธสัญญาว่าดว้ยการศึกษาน้ี หลกัการอนัดบัแรกของขอ้ตกลง
สากลว่าดว้ยการศึกษาคือการยอมรับลกัษณะท่ีจ าเป็นของการมีส่วนร่วมแต่ละคร้ังเพื่อจดัการกบั
เหตุฉุกเฉินดา้นการศึกษา ซ่ึงเราพบเห็นมาตลอดหลายทศวรรษ ดงัท่ีพระสันตะปาปาเบเนดิกต์          
ท่ี 16 ทรงยอมรับในจดหมายถึงผู้มีความเช่ือในสังฆมณฑลและกรุงโรม ว่าด้วยงานเร่งด่วนในการ
ให้การศึกษาแก่เยาวชน เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม ค.ศ. 2008 และพระด ารัสของพระองค์ยงั เป็นจริง
จนถึงทุกวนัน้ี “เราทุกคนค านึงถึงประโยชน์ของบุคคลท่ีเรารัก โดยเฉพาะลูกหลานของเรา วยัรุ่น 
และเยาวชน เราทราบอย่างแทจ้ริงว่าอนาคตของเมืองของเราข้ึนอยู่กบัพวกเขา ดงันั้น จึงเป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะไม่ห่วงใยการอบรมสั่งสอนคนรุ่นใหม่ ความสามารถของเขาท่ีจะก าหนดทิศทางใหชี้วิต
ของเขา และพิเคราะห์แยกแยะความดีจากความชัว่ และสุขภาพของเขา ไม่เพียงแต่สุขภาพทางกาย 
แต่รวมถึงสุขภาพของศีลธรรมด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาไม่เคยเป็นงานท่ีง่าย และ               
ดูเหมือนว่ายากมากข้ึนในปัจจุบนั บิดามารดา ครู พระสงฆ์ และทุกคนท่ีมีความรับผิดชอบดา้น
การศึกษาโดยตรง ต่างตระหนกัดีในขอ้น้ี ดงันั้น จึงมีการพูดถึง ‘สถานการณ์ฉุกเฉินดา้นการศึกษา’ 
คร้ังใหญ่ ซ่ึงไดรั้บการยนืยนัจากความลม้เหลวท่ีเราประสบบ่อยคร้ังเกินไป ในความพยายามพฒันา
คนใหเ้ป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงสามารถร่วมมือกบัผูอ่ื้น และท าใหชี้วิตของเขามีความหมายได”้ 

 3.  ภราดรภาพดั้งเดิม 

 ภราดรภาพคือสภาวะทางวฒันธรรมท่ีเป็นฐานรองรับและน าทางดว้ยกระบวนทศัน์ของ
สมณสมยัของพระสันตะปาปาฟรานซิส การรวมภราดรภาพเขา้ไปในกระบวนการศึกษา ดงัท่ี                 
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พระสันตะปาปาทรงเสนอในสารของพระองค์ หมายถึงการยอมรับว่าภราดรภาพเป็นมาตรฐาน
เบ้ืองต้นด้านมานุษยวิทยา ซ่ึงเป็นท่ีมาของ “ไวยากรณ์” หลกัและด้านบวกของความสัมพนัธ์ 
(“grammars” of a relationship) กล่าวคือ การพบปะกนั ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ความเมตตา 
ความใจกวา้ง และยงัหมายถึงการเสวนา การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการพึ่งพาอาศยักนัใน
รูปแบบต่าง ๆ อีกดว้ย 

 ตั้งแต่แรกเร่ิม ชีวิตมนุษยเ์ป็นความจริงท่ีไดรั้บมา (a received fact) ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากตวัตน
ของเราเอง ตรงกนัขา้ม ชีวิตเป็นสภาวะท่ีอยูเ่หนือชายและหญิงทุกคน ดงันั้น จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีผลิตได้
ดว้ยตนเอง แต่เป็นส่ิงท่ีใครคนหน่ึง “มอบให้ (given)” ส าหรับผูมี้ความเช่ือ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นปฏิญญา
อาบูดาบีว่าดว้ยภราดรภาพของมนุษย ์(On Human Fraternity) น่ีหมายถึงการยอมรับกนัและกนัว่า
ต่างก็เป็นบุตรของพระบิดาหน่ึงเดียวกนั ดงันั้นจึงเป็นพี่นอ้งกนั ซ่ึงไดรั้บเรียกใหแ้สดงความเมตตา
กรุณาและปกป้องดูแลกนัและกนั (เทียบ ปฐก 4:9) อย่างไรก็ตาม ดงัท่ีพระสันตะปาปาฟรานซิส
ทรงต้องการเน้นย  ้าตั้งแต่เร่ิมต้นอ านาจสั่งสอนของพระองค์ กระแสเรียกให้ดูแลกันฉันพี่น้อง 
“ไม่ไดเ้ป็นบางส่ิงท่ีเราคริสตชนตอ้งท าเท่านั้น แต่ยงัเป็นมิติท่ีส าคญักว่า ซ่ึงเป็นเร่ืองของมนุษย ์ท่ี
ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม” (พิธีมิสซาเร่ิมต้นศาสนบริการอัครสาวกเปโตร, วนัท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 2013) 
เม่ือไดรั้บชีวิต มนุษยชาติจึงคน้พบตนเองท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัในความผกูพนัแห่งภราดรภาพ ซ่ึง
แสดงออกในรูปของหลกัการท่ีแสดงความเป็นจริงเชิงโครงสร้างของมนุษย ์(structural reality of 
the human being) (เทียบ Laudato Si, ขอ้ 220) แมว้่าเราสามารถเลือกมิตรสหาย หรือเพื่อนร่วมทาง
บางคนได ้แต่เราไม่สามารถเลือกพี่นอ้งชายหญิงของเราได ้เพราะเราไม่ใช่ผูท่ี้ท าให้เขาเกิดมา เม่ือ
แสดงภราดรภาพมากข้ึนเท่าใด ภราดรภาพนั้นจะยิ่งไม่ใช่การแสดงว่าเป็นหนา้ท่ีดา้นศีลธรรม แต่
เป็นอตัลกัษณ์เชิงภาวะวิสัยของมนุษยชาติ และของส่ิงสร้างทั้งมวล 

 วฒันธรรมท้ิงขวา้ง (throwaway culture) ของวนัน้ีฝังรากลึกอยูใ่นการปฏิเสธอยา่งซ ้ าซาก
ว่าภราดรภาพเป็นองค์ประกอบส าคญัของมนุษยชาติ “หลายส่ิงหลายอย่างตอ้งเปล่ียนทิศทาง แต่
เหนืออ่ืนใด เรามนุษยจ์ าเป็นตอ้งเปล่ียน เราขาดความตระหนกัรู้ถึงตน้ก าเนิดร่วมกนัของเรา ว่าเรา
เป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั และเราตอ้งมีอนาคตร่วมกนักบัทุกคน” (Laudato Si, ขอ้ 202) อนัท่ี
จริง ในทิศทางน้ีเองท่ีพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงร่างสารฉบับแรกของพระองค์ส าหรับวนั
สันติภาพสากล (Message for the World Day of Peace) (1 มกราคม ค.ศ. 2014) ซ่ึงตั้ งช่ืออย่าง
เหมาะสมว่า ภราดรภาพ รากฐาน และเส้นทางสู่สันติภาพ (Fraternity, the Foundation and 
Pathway to Peace) วนัน้ี จากการสถาปนาหมู่บ้านโลกแห่งการศึกษา (global village of education) 
หลักการน้ียิ่งเป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจมากข้ึน กลายเป็นเหมือนจุดหมายปลายทางท่ีแท้จริงของ
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กระบวนการการศึกษาทั้งหลายท่ีประสบความส าเร็จ ความสมคัรใจท่ีจะเสนอตนเองรับใชภ้ราดร
ภาพเป็นการยืนยนัว่าเราบรรลุถึงความเป็นมนุษยร่์วมกนัอยา่งสมบูรณ์แลว้ เราถูกสร้างข้ึนมามิใช่
เพื่อให้อยู ่“ร่วมกบัผูอ่ื้น” แต่เพื่อให้อยู ่“เพื่อรับใชผู้อ่ื้น” ดว้ยการพึ่งพากนัและกนั เพื่อช่วยให้รอด
พน้และเพิ่มความบริบูรณ์ใหแ้ก่กนั 

2.   บริบท 

1.  การสลายความเป็นหนึ่งเดียวกนัระหว่างคนต่างรุ่น 

 เม่ือพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสนอเหตุการณ์วนัท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ต่อ              
คณะทูตานุทูตท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตประจ าสันตะส านัก พระองค์ตรัสถึงส่ิงท่ีเป็นบาดแผล
ร้ายแรงท่ีสุดท่ีเกิดจากบริบททางสังคมและวฒันธรรมของโลกปัจจุบนั ต่อความมุ่งมัน่ตั้งใจท างาน
ในดา้นการศึกษา วา่ “การศึกษาเรียกร้องให้เร่ิมตน้การเสวนาอยา่งจริงใจและแทจ้ริงกบัเยาวชน เขา
เหล่าน้ีคือผูท่ี้ท าให้เราตระหนักไดม้ากกว่าส่ิงอ่ืนใดถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งมีความเป็นหน่ึง
เดียวกนัระหว่างคนต่างรุ่น ซ่ึงไดข้าดหายไปอยา่งน่าเศร้าใจระหว่างหลายปีท่ีผ่านมาน้ี อนัท่ีจริง มี
แนวโน้มท่ีคนในหลายภูมิภาคของโลกจะหมกมุ่นกบัตนเอง ตอ้งการปกป้องสิทธิและเอกสิทธิท่ี
ไดม้า และมองโลกภายในประสบการณ์แคบ ๆ  โดยปฏิบติัต่อผูสู้งอายุอยา่งไม่แยแส และไม่ยินดี
กบัทารกเกิดใหม่อีกต่อไป ประชากรโลกจ านวนมากท่ียา่งเขา้สู่วยัชรา โดยเฉพาะในโลกตะวนัตก 
เป็นตวัอยา่งเชิงสัญลกัษณ์ท่ีน่าเศร้าของสถานการณ์น้ี” (การเข้าเฝ้าของคณะทูตานุทูต ซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ประจ าอยู่ ท่ีสันตะส านัก เพ่ือถวายพรเน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่ , วนัท่ี 9 
มกราคม ค.ศ. 2020) 

 พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเช่ือวา่ รากเหงา้ทา้ยสุดของแนวโนม้ไปสู่การแยกตวัและปิด
ตนเองต่อผูอ่ื้นน้ี อยู่ท่ีการเปล่ียนแปลงด้านมานุษยวิทยาระดับลึก ซ่ึงพระองค์ทรงอธิบายอย่าง
ระมดัระวงัในสุนทรพจน์ของพระองค์ส าหรับผูเ้ขา้ประชุม General Assembly of the Pontifical 
Academy for Life เม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 พระองค์ทรงระบุว่า “ขณะน้ีดูเหมือนว่ามนุษยพ์บ
ตนเองอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อพิเศษในประวติัศาสตร์ของตน […] สรุปไดว้่า ลกัษณะเด่นของ
ช่วงเวลาน้ีคือการระบาดอย่างรวดเร็วของวฒันธรรมท่ีหมกมุ่นอยู่กับอ านาจควบคุมของมนุษย์
เหนือความเป็นจริง – ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและเผ่าพนัธุ์ - บางคนถึงกบัพูดถึงการบูชาตนเอง 
(egolatry) ซ่ึงเขาพร้อมจะบูชายญัทุกส่ิงบนแท่นบูชาของตนเอง แม้แต่ความรักของมนุษยท่ี์น่า          
หวงแหนท่ีสุด แนวทางเช่นน้ีอนัตราย เพราะบงัคบัให้มนุษย์มองกระจกเงาตลอดเวลา จนไม่
สามารถถอนสายตาไปจากตนเอง และหนัไปมองผูอ่ื้นและโลกรอบตวัได”้ 
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 คงไม่จ าเป็นตอ้งบอกว่าการบูชาตนเองเช่นน้ีท าให้เกิดรอยร้าวท่ีกระทบอย่างรุนแรงต่อ
กิจกรรมการศึกษาของเราในทุกระดบั เราก าลงัพูดถึงความแตกแยกระหว่างคนต่างรุ่น ระหว่าง               
ชนชาติและวฒันธรรมท่ีต่างกนั ระหว่างคนรวยและคนจนในประชากรของเรา โดยคนรวยยิ่งรวย
มากข้ึน ในขณะท่ีคนจนยิ่งจนลง ความแตกแยกระหว่างชายและหญิง ระหว่างเศรษฐกิจและ
จริยธรรม ระหวา่งมนุษยชาติและโลกของเรา 

 ดงันั้น การศึกษาท่ีเราตอ้งการในปัจจุบนัจึงตอ้งสามารถเผชิญหน้ากบั “การบูชาตนเอง” 
แบบใหม่น้ี และตอ้งหาค าพูดท่ีเหมาะสมท่ีจะตอบความแปลกใหม่และความงามของกระแสเรียก
ของมนุษยต่์อผูอ่ื้นและจุดหมายปลายทางของกระแสเรียกนั้น “ร่วมกนั (Together)” คือค าท่ีช่วยให้
รอดพน้ และท าใหทุ้กส่ิงส าเร็จได ้

2.  เวลาของการศึกษา และเทคโนโลยี 

 ดงัท่ีพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16 ทรงตั้งขอ้สังเกตในสมณสาสน์ Caritas in Veritate 
ของพระองคว์า่ “สังคมเขา้สู่กระแสโลกาภิวตัน์ซ่ึงเช่ือมต่อโลกทั้งใบเขา้ดว้ยกนั ท าใหเ้ราเป็นเพื่อน
บา้นใกลเ้คียงกนั แต่ไม่ท าใหเ้ราเป็นพี่นอ้งกนั” (ขอ้ 19) ในปัจจุบนั การแสดงออกขั้นพื้นฐานอยา่ง
หน่ึงของโลกาภิวตัน์ คือ พฒันาการของเทคโนโลยีต่าง ๆ และโดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตออนไลน์ของประชาชนและส่ือสังคม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในระดับลึกยิ่งกว่าต่อวงการ
การศึกษา การใชแ้ละการบริหารจดัการโลกดิจิทลัเหล่าน้ีท าให้เกิดปัญหามากมายส าหรับกิจกรรม
ดา้นการศึกษาของเรา ดงัท่ีระบุใน Laudato Si แมว้า่การฝึกอบรมจ าเป็นตอ้งพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ดงันั้นจึงตอ้งเปล่ียนแปลง แต่ “ความเร็วของกิจกรรมของมนุษยแ์ตกต่างจากวิวฒันาการทางชีวภาพ 
ซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ ตามธรรมชาติ” (ขอ้ 18) 

 คนรุ่นใหม่ถูกบีบบงัคบัให้ด าเนินชีวิตท่ามกลางความขดัแยง้น้ีอย่างท่ีไม่เคยพบเห็นมา
ก่อนจนกระทั่งวันน้ี เพราะเวลาของการเรียนรู้และวุฒิภาวะนั้ นห่างไกลมากจากเวลาของ
อินเตอร์เน็ต บ่อยคร้ังจึงท าให้เกิดความรู้สึกคบัขอ้งใจอยา่งรุนแรง และท าให้มีความเคารพตนเอง
และความรู้จกัตนเองในระดบัต ่า กล่าวคือ ท าไมฉันจึงไดส่ิ้งท่ีตอ้งการเพียงดว้ยการกด “คลิก” แต่
ฉันไม่สามารถเป็นผูใ้หญ่ไดอ้ย่างรวดเร็วแบบเดียวกนั เพราะผูใ้หญ่สามารถตดัสินใจในเร่ืองท่ี
ส าคญัและรับผิดชอบได?้ 

 ดงันั้น อินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมจึงก าลงัเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยอ์ยา่งถึงราก
ถึงโคน รวมทั้งความปรารถนาของแต่ละบุคคล และการพฒันาอตัลกัษณ์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
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ความสามารถต่าง ๆ ของมนุษย ์เช่น ความจ า ความคิดสร้างสรรค ์หรือความสามารถเพ่งความสนใจ
และการทบทวนความคิดของตน 

 เราไม่ตอ้งการมองขา้มความจริงว่าเวบ็เสนอโอกาสอนัยิ่งใหญ่ให้เราสร้างอนาคต แต่เรา
ตอ้งไม่ประเมินความไม่เป็นกลางของอินเตอร์เน็ตต ่าเกินไป ดงันั้นจึงตอ้งค านึงถึงขีดจ ากดัและ
โอกาสท่ีมีอยูใ่นอินเตอร์เน็ต กล่าวคือ เทคโนโลย ี“พิสูจน์แลว้วา่ไม่สามารถมองเห็นเครือข่ายความ
เก่ียวข้องอันเร้นลับระหว่างส่ิงของ ดังนั้น บางคร้ังจึงแก้ปัญหาหน่ึงได้ แต่สร้างปัญหาอ่ืน ๆ 
ตามมา” (Laudato Si, ขอ้ 20) ในขณะเดียวกนั ดว้ยการกรองความเป็นจริงบางประเภท โลกเสมือน
จริงท าให้เราเขา้ถึงทุกมุมโลกได ้แต่ขณะเดียวกนัก็มีส่วนท าให้ “ความไม่แยแสแพร่กระจายไป         
ทัว่โลก” ซ่ึงท าให้เราชินชากบัความทุกข์ยากของผูอ่ื้น และขงัตนเองไวภ้ายใน” (สารส าหรับวัน
สันติภาพสากล, วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2014) 

 เม่ือเผชิญกบัศกัยภาพและความเส่ียงอนัยิ่งใหญ่ท่ีมีอยูใ่นอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนั ท าให้เรา
ไม่อาจเพียงแต่ประณามตลอดเวลาหรือประกาศว่าอินเตอร์เน็ตไม่ผิด ส่ิงท่ีต้องท าคือส่ิงท่ีพระ
สันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนเราเสมอ คือ การพิเคราะห์แยกแยะ และยิ่งกว่านั้น เราตอ้งการคนท่ี
สามารถถ่ายทอดทศันคติน้ีให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต การศึกษาประเภทท่ีเราตอ้งการในวนัน้ี 
ไม่เพียงไม่กลวัความซบัซ้อนของความเป็นจริง แต่ตอ้งพยายามช่วยผูไ้ดรั้บการศึกษานั้นให้อยู่กบั
ความซบัซ้อนน้ี และท าให้ “เหมาะสมกบัมนุษย”์ ดว้ยความตระหนกัว่าเคร่ืองมือทุกอยา่งข้ึนอยูก่บั
เจตนาของผูท่ี้ใชเ้คร่ืองมือนั้น 

3.   ให้ความรู้ในการตั้งค าถาม 

 “การแยกส่วนของจิตใจ (Psychological disaggregation)” ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการ
แพร่กระจายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีกล่าวถึงก่อนหน้าน้ี เป็นส่ิงท่ีพระสันตะปาปาตรัสถึงใน          
สารส าหรับการเร่ิมต้นข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา วา่เป็นหน่ึงในปัญหาดา้นการศึกษาท่ีเร่งด่วน
ท่ีสุด ในปัจจุบนั มีส่ิงกระตุน้ท่ีรวดเร็วและมากมายท่ีดึงดูดความสนใจของเรา ซ่ึงท าให้ยากท่ีจะ
เรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตในความเงียบ และน่ีคือความจริงโดยเฉพาะกบัเด็กและเยาวชน เวลาและ
พื้นท่ีซ่ึงเยาวชนตอ้งการ เพื่อให้คุน้เคยกบัความปรารถนาและความกลวัของเขา กลบัเต็มไปดว้ย
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดึงดูดใจและต่อเน่ือง ซ่ึงล่อใจเขา และอดัเต็มทุกช่วงเวลาของวนัของเขา ยิ่งกว่านั้น 
ปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวหล่อเล้ียงความสามารถใช้เหตุผลในดา้นคิดค านวณ ความสามารถใชเ้หตุผล
เป็นเคร่ืองมือ และการใชห้ลกัเหตุผลเชิงวิชาการ (การใชเ้หตุผลถามวา่ “อยา่งไร”) และไม่ใชเ้หตุผล
ในแบบท่ีตอบสนองต่อความหมายอนัลึกซ้ึงของส่ิงของและชีวิต (การใชเ้หตุผลถามว่า “ท าไม”) 
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ท่ามกลางส่ิงเร้ามากมายอย่างไม่น่าเช่ือน้ี อาจกล่าวได้ว่า เราพบความขาดแคลนปัจจัยภายใน 
(dearth of interiority) พบว่ายากมากข้ึนท่ีจะหยดุพกั ไตร่ตรอง ฟังตนเองและฟังกนัและกนั ความ
หลากหลายและความรวดเร็วของส่ิงเร้าดิจิทลับ่อยคร้ัง “น าไปสู่การไม่เห็นคุณค่าขององค์รวม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่าง ๆ และประสบการณ์ท่ีกวา้งกว่า ซ่ึงเม่ือนั้นจะกลายเป็นส่ิงท่ีอยู่นอก
ประเด็น” (Laudato Si, ข้อ 110) จากข้อเสนอแนะจากผู ้น าศาสนาต่าง ๆ ท่ี เสนอต่อพระ
สันตะปาปาฟรานซิส วนัน้ี เราจ าเป็นตอ้งให้ความสนใจกบัการอบรมความรู้ให้แก่เยาวชนของเรา
ในการตั้งค าถาม ซ่ึงส าคญัมากกวา่เม่ือเทียบกบัการใหค้ าตอบ เพราะเป็นเร่ืองของการอุทิศเวลาและ
พื้นท่ีให้แก่การเร่ิมคิดถึงค าถามอนัยิ่งใหญ่และความปรารถนาท่ีอยู่ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ ซ่ึงถา้
เขามีความสัมพนัธ์อนัสงบราบร่ืนกบัตนเอง เขาจะสมหวงัในการคน้หาส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ 

 ในหัวขอ้น้ี เอกสารว่าด้วยภราดรภาพของมนุษย์ส าหรับสันติภาพของโลก และการอยู่
ร่วมกัน (Document on the Human Fraternity for World Peace and Living Together) เตือนใจเรา
เร่ือง “การปลุกความตระหนักดา้นศาสนา และความจ าเป็นตอ้งร้ือฟ้ืนความตระหนักน้ีในหัวใจ 
ของคนรุ่นใหม่” (น. 4) ส าหรับผูมี้ความเช่ือ น่ีคือการปลุกคนหนุ่มสาวให้ต่ืน ตามเวลาท่ีเหมาะสม 
ให้เขามีความปรารถนาท่ีจะขดุคน้เขา้ไปในตวัตนภายในของเขาเพื่อจะรู้จกัและรักพระเจา้ ส าหรับ
ผูไ้ม่มีความเช่ือ น่ีคือการปลุกให้เขากระวนกระวาย ซ่ึงจะกระตุน้ให้เขาคน้หาความหมายของส่ิง
ต่าง ๆ และการมีชีวิตอยูข่องเขา 

4.  การสร้างอตัลกัษณ์ของเราขึน้ใหม่ 

 ปัญหาของอตัลกัษณ์ท่ีแยกส่วน (fragmented identities) หรือความยากล าบากในการสร้าง
วิสัยทัศน์ของตนท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน เป็นเร่ืองท่ีเน้นย  ้าโดยนักจิตวิทยาและนักการศึกษา             
ผูม้องเห็นความทุกขย์ากท่ีเพิ่มมากข้ึนท่ามกลางคนหนุ่มสาวท่ีเช่ือมโยงกบัจากปัญหาน้ี ขอ้บ่งช้ีของ
พระสันตะปาปาฟรานซิสใน Laudato Si เก่ียวกับวัฒนธรรมท้ิงขว้าง เป็นแรงบันดาลใจท่ีมี
ประโยชน์ให้ขุดลึกลงไปในประเด็นน้ี อนัท่ีจริง เราพบขอ้ความว่า “วฒันธรรมท้ิงขวา้งส่งผล  
กระทบทั้งต่อมนุษยท่ี์ถูกกีดกนัทางสังคมและส่ิงของ” (ขอ้ 22) เราพบว่าคนชราและเด็กอยูใ่นกลุ่ม
บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดจากวฒันธรรมท้ิงขวา้ง ตามหลกัเหตุผลของนักบริโภคนิยม คน
กลุ่มแรกถูกท้ิงขวา้งเพราะเขาไม่อาจสร้างผลผลิตไดอี้กต่อไป ส่วนคนกลุ่มหลงัเพราะเขายงัไม่มี
ความสามารถสร้างผลผลิตได้ อย่างไรก็ตาม สังคมท่ีท้ิงขวา้งคนชราเป็นสังคมท่ีไม่ยอมแก้ไข
ปัญหาในอดีต ในความทรงจ าและรากเหงา้ของตน “ผูสู้งอายคืุอภูมิปัญญา ขอให้ผูสู้งอายเุรียนรู้ท่ี
จะพูดกบัคนหนุ่มสาว และคนหนุ่มสาวเรียนรู้ท่ีจะพูดกบัผูสู้งอาย ุคนชรามีภูมิปัญญาของหมู่บา้น” 
(สุนทรพจน์ของพระสันตะปาปาต่อสัตบุรุษท่ีปีเทรลซีนา , วนัท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 2018) ในทาง
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ตรงกนัขา้ม การท้ิงขวา้งเด็ก ๆ เผยให้เห็นสภาวะท่ีขาดความหวงั วิสัยทศัน์ และอนาคต เน่ืองจาก
เด็ก ๆ “น ามาซ่ึงวิธีท่ีเขามองความเป็นจริง ดว้ยสายตาท่ีวางใจและบริสุทธ์ิ” (General Audience, 
วนัท่ี 8 มีนาคม ค.ศ. 2015) 

 ดงันั้น ปัจจุบนัย่อมยากไร้ถา้ปราศจากอดีตและอนาคตฉันใด อตัลกัษณ์ส่วนตวัของเราก็
วา่งเปล่าเม่ือปราศจากผูอ่ื้นฉนันั้น เพราะขาดทั้งความทรงจ าและทศันมิติ เพราะเหตุน้ี มนุษยส์มยัน้ี 
ซ่ึงมีวิญญาณท่ียากไร้และปราศจากความหวงั จึงเผชิญกบัความไม่มัน่คงและความไร้เสถียรภาพ 
ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งอบรมสั่งสอนปัจเจกบุคคลท่ีสามารถสร้างความเช่ือมโยงท่ีขาดไป กบัความ
ทรงจ าและความหวงัในอนาคตของเรา กล่าวคือ เยาวชนท่ีตระหนกัถึงรากเหงา้ของตน และพร้อม
จะยอมรับความใหม่ รู้วา่จะสร้างอตัลกัษณ์ปัจจุบนัท่ีสงบมากข้ึนข้ึนมาใหม่ไดอ้ยา่งไร 

5.  วกิฤตด้านสภาพแวดล้อมเป็นวกิฤติเชิงสัมพนัธ์ 

 แรงผลกัดนัให้เราร้ือฟ้ืนความตั้งใจท่ีจะให้การศึกษาดา้นชีวิตภายในและอตัลกัษณ์ ซ่ึงถูก
กระตุน้จากโลกโลกาภิวตัน์และดิจิทลัของเรา จ าเป็นตอ้งมีความเช่ือมโยงท่ีไม่ขาดตอนกบับริบท
ทางสังคม วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มรอบตวัเรา เราตอ้งถือว่ามนุษยแ์ละธรรมชาติตอ้งพึ่งพา
อาศยักนั เพราะ “สภาพแวดลอ้มของมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเส่ือมสลายไปดว้ยกนั 
เราไม่สามารถต่อสู้กบัการเส่ือมสลายของสภาพแวดลอ้มไดดี้พอ เวน้แต่ว่าเราจดัการกบัสาเหตุ          
ต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัการเส่ือมสภาพของมนุษยแ์ละสังคม” (Laudato Si, ขอ้ 48) การขาดการดูแล 
เอาใจใส่ตวัตนภายในของเราจะสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการขาดการดูแลเอาใจใส่ตวัตนภายนอก และ
ในทางกลบักัน “ความไม่เอาใจใส่หน้าท่ีสร้างและรักษาความสัมพนัธ์อย่างเหมาะสมกับเพื่อน
มนุษยข์องขา้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้มีหนา้ท่ีดูแลรักษา ยอ่มท าลายความสัมพนัธ์ของขา้พเจา้กบัตนเอง กบั
ผูอ่ื้น กบัพระเจา้ และกบัโลก” (Laudato Si, ขอ้ 70) แต่สถานการณ์น้ีจะเกิดข้ึน “ถา้เราไม่พูดภาษา
แห่งภราดรภาพและความงามในความสัมพนัธ์ของเรากับโลก” (Laudato Si, ขอ้ 11) ดังนั้น จึง
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษานิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ (integral ecological education) ความทา้ทายดา้น
สภาพแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งอา้งอิงความทา้ทายเชิงสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงมากกว่า ซ่ึงปัญหาน้ีท าให้อนาคต
ของคนรุ่นใหม่และโลกใบน้ีตกอยูใ่นความเส่ียง 

 Laudato Si เช่ือวา่การคิดวา่ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มเป็นปัญหาท่ีสัมพนัธ์กบัปัญหาอ่ืน ๆ 
“จะป้องกนัไม่ให้เรามองธรรมชาติว่าเป็นส่ิงท่ีแยกจากตวัเรา หรือเป็นเพียงสภาพแวดลอ้มท่ีเรา
อาศยัอยูเ่ท่านั้น เราเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ เราอยูใ่นธรรมชาติ และดงันั้นจึงมีปฏิสัมพนัธ์อยา่ง
ต่อเน่ืองกบัธรรมชาติ” (ขอ้ 139) เราตอ้งย  ้าอีกคร้ังหน่ึงวา่น่ีคือปัญหาดา้นภววิทยาและมานุษยวิทยา 
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ก่อนจะกลายเป็นปัญหาดา้นศีลธรรม “ไม่อาจมีการร้ือฟ้ืนความสัมพนัธ์ของเรากบัธรรมชาติได ้
โดยปราศจากการร้ือฟ้ืนมนุษยชาติเอง ไม่อาจมีนิเวศวิทยาโดยปราศจากมานุษยวิทยาท่ีดีพอได”้ 
(Laudato Si, ขอ้ 118) ดงันั้นจึงไม่ควรเขา้ใจนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการท่ีพระสันตะปาปากล่าวถึงน้ี
แบบเฉพาะส่วน แบบส่ิงแวดลอ้มนิยมเชิงศีลธรรมท่ีโรแมนติกเก่ียวกบัความงามของธรรมชาติท่ี 
ไม่น่าสนใจอีกต่อไป แต่เกิดจากความตระหนักอย่างเต็มเป่ียมว่า “ทุกส่ิงเช่ือมโยงกนั” “ทุกส่ิง
เก่ียวขอ้งกนั” ดงัท่ีย  ้าหลายคร้ังใน Laudato Si (เทียบ ขอ้ 70, 92, 117, 120, 138, 142) 

 ดังนั้น ในบริบทของการพึ่ งพาอาศัยกันระหว่างสภาวะภายในและภายนอก ระหว่าง        
อตัลกัษณ์และความเป็นอ่ืน (otherness) ระหว่างตวัตนและผูอ่ื้นเท่านั้น จึงเป็นไปไดท่ี้จะคน้พบอีก
คร้ังหน่ึง ดงัท่ีพระสันตะปาปา ฟรานซิสตรัสว่า “ความหมายทางฌานท่ีจะพบไดใ้นใบไมใ้บหน่ึง 
บนทางเดินบนภูเขา ในหยดน ้ าคา้ง บนใบหน้าของคนจนคนหน่ึง ส่ิงดีท่ีสุดไม่ใช่การออกจาก
สภาวะภายนอกเขา้สู่ภายในเพื่อคน้พบการท างานของพระเจา้ในวิญญาณเท่านั้น แต่เพื่อคน้พบ             
พระเจา้ในทุกส่ิงดว้ย” (Laudato Si, ขอ้ 233) และจากนั้น เพื่อทะนุถนอมส่ิงเหล่านั้นดว้ยวิถีชีวิตท่ี
ฟ้ืนฟูใหม่และมีสติ 

3.   วิสยัทศัน์ 

1.  เอกภาพในความแตกต่าง: ความคดิแบบใหม่ 

 จุดเร่ิมตน้ของความแตกแยกและการต่อตา้นกนัในปัจจุบนั ซ่ึงบ่อยคร้ังน าไปสู่รูปแบบ          
ต่าง ๆ ของความขดัแยง้ เกิดจากความกลวัความหลากหลาย (ดู สารส าหรับวันสันติภาพสากล,     
วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2020) ดงันั้น การคืนโครงสร้างของเอกภาพและการพบกนั จ าเป็นตอ้งมี
กระบวนการรับรู้ท่ีกา้วกระโดดไปสู่การเปล่ียนตรรกะปกติของเราอย่างถอนรากถอนโคน เพราะ
ตราบใดท่ียงัคิดว่าความหลากหลายและความแตกต่างเป็นศตัรูของเอกภาพ สงครามจะอยู่ท่ีหน้า
ประตูบา้นของเราเสมอ พร้อมจะระเบิดออกมาดว้ยอ านาจท าลายลา้งทั้งหมดท่ีมี ดงันั้น กา้วแรกท่ี
จะขาดเสียมิได้ในการสร้างมนุษยนิยมแบบใหม่ คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความคิด        
แบบใหม่ ซ่ึงสามารถประสานเอกภาพและความหลากหาย ความเสมอภาคและอิสรภาพ อตัลกัษณ์
และความเป็นอ่ืน ดังนั้น ดังท่ีระบุใน Evangelii Gaudium เพื่อให้ดอกไม้แห่งรูปแบบใหม่ของ
การศึกษาเบ่งบานได ้“จะตอ้งเขา้ถึงสถานท่ีต่าง ๆ ซ่ึงเร่ืองราวและกระบวนทศัน์ใหม่ ๆ ก่อตวัข้ึน” 
(ขอ้ 74) สรุปว่า เป็นเร่ืองของความเขา้ใจว่าความหลากหลายไม่เพียงไม่ขดัขวางเอกภาพ และไม่ 
บัน่ทอนเสถียรภาพของเอกภาพ แต่ตรงกนัขา้ม ความหลากหลายเป็นส่ิงท่ีจะขาดเสียมิไดส้ าหรับ
เอกภาพ และเป็นขอบฟ้าของความเป็นไปได ้กล่าวคือ เอกภาพและความแตกต่างไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่
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สามารถเกิดข้ึนพร้อมกนัได ้ตรงกนัขา้ม สองส่ิงน้ีบ่งบอกถึงกนัและกนั มิฉะนั้น เราจะเผชิญกบั
เอกภาพท่ีอึดอดั ซ่ึงฆ่าความเป็นอ่ืน ท าให้รู้สึกว่าทนผูอ่ื้นไม่ได ้รวมทั้งตวัเราเอง หรือเราอาจรู้สึก
ถึงความสับสนวุน่วาย ซ่ึงในความวุน่วายนั้นแต่ละอตัลกัษณ์ต่างก็ไม่สนใจกนั ท าใหไ้ม่สามารถพบ
กนัได ้

 ดังนั้น เราต้องฝึกวิธีคิดท่ีแสดงออกถึงเอกภาพในความหลากหลาย และถือว่าความ
แตกต่างเป็นส่ิงดีส าหรับอัตลักษณ์ของเรา และไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพฒันาตนเองให้
สมบูรณ์ นกัการศึกษาตอ้งท างานในระดบัน้ีเป็นอนัดบัแรก เพราะ – ดงัท่ีพระสันตะปาปาฟรานซิส 
ตรัสไวร้ะหว่างการเสด็จเยือนมหาวิทยาลยัโรมาเทร – “สงครามเร่ิมตน้ภายในตวัเรา เม่ือเราไม่
สามารถเปิดใจตนเองรับฟังผูอ่ื้นได ้เม่ือเราไม่สามารถพูดกบัผูอ่ื้น” หรือ เม่ือความเป็นอ่ืนถูกมองว่า
เป็นอุปสรรคขดัขวางการยนืยนัอตัลกัษณ์ของเรา 

 ในแนวทางปฏิบติัดา้นการศึกษา ความคิดแบบใหม่น้ีน าไปสู่การเสวนาท่ีกวา้งขวาง ซ่ึง
เปิดโอกาสในการเขา้ร่วมส าหรับทุกคนท่ีต้องการท างานส่งเสริมวฒันธรรมแห่งการพบกันท่ี
แทจ้ริง การเพิ่มคุณค่าให้แก่กนัและกนั และการรับฟังฉันพี่นอ้ง “เม่ือขดัแยง้กนั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เราควรระลึกเสมอว่าเราเป็นพี่นอ้งกนั และดงันั้น เราควรสอนผูอ่ื้นและ
สอนตนเองมิให้คิดวา่เพื่อนมนุษยเ์ป็นศตัรู หรือเป็นปรปักษท่ี์ตอ้งก าจดั” (สารส าหรับวันสันติภาพ
สากล, วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2014) เพราะ “เม่ือหัวใจของเราเปิดรับความสนิทสัมพนัธ์กบัคนทั้ง
โลกอยา่งแทจ้ริง ความรู้สึกเป็นพี่นอ้งกนัน้ีจะไม่กีดกนัส่ิงใดและผูใ้ดเลย” (Laudato Si, ขอ้ 92) 

 ตามความหมายน้ี บทบาทของศาสนสัมพนัธ์จึงส าคญัมาก เน่ืองจาก “เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็น
ส าหรับสันติภาพในโลก และดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ีของคริสตชน รวมทั้งชุมชนศาสนาอ่ืน ๆ ดว้ย” 
(Evangelii Gaudium, ขอ้ 250) เม่ือเราเขา้ร่วมในการเสวนา “เราเรียนรู้ท่ีจะยอมรับผูอ่ื้น และวิถีชีวิต 
วิธีคิดและการพูดท่ีแตกต่างของเขา เม่ือนั้น เราจึงสามารถร่วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีรับใชค้วามยติุธรรม
และสันติภาพ ซ่ึงควรเป็นหลกัการเบ้ืองตน้ของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของเรา การเสวนาซ่ึง
แสวงหาสันติภาพและความยุติธรรมในสังคมนั้นเป็นความรับผิดชอบทางจริยธรรม ซ่ึงท าให้เกิด
สถานการณ์สังคมใหม่ และไม่ได้เป็นเพียงความเห็นใจผูอ่ื้นท่ีปฏิบติัได้เท่านั้น” (เอกสารฉบับ
เดียวกัน) 

 จากขอ้คิดเหล่าน้ี เราจึงไดแ้ต่เน้นย  ้าว่าความคิดเร่ืองการเสวนาและสันติภาพน้ีตอ้งให้
ความสว่างและน าทางผูแ้ทนท่ีไดรั้บเลือกของเรา ผูไ้ดรั้บมอบหมายให้เป็นผูน้ าดา้นการเมืองและ
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เศรษฐกิจของประชาสังคม เราไม่สามารถกระท าการใดทางการเมืองอยา่งแทจ้ริงไดโ้ดยปราศจาก
ความคิดและการปฏิบติัในดา้นการเสวนาและสันติภาพ 

2.  ความสัมพนัธ์ที่ศูนย์กลาง 

 ในบรรดาคุณค่าท่ีขาดไม่ได้ในการสร้างพนัธสัญญาดา้นการศึกษาข้ึนใหม่ ส่ิงส าคญัดู
เหมือนจะเป็นการค านึงถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ด้านการศึกษา (educational relationship) อนัท่ี
จริง เราสามารถกล่าวย  ้าดว้ยพระด ารัสของพระสันตะปาปา ฟรานซิส ไดว้่า “ขณะท่ีไม่ลืมว่าคน
หนุ่มสาวคาดหวงัจากค าพูดและตวัอย่างของผูใ้หญ่ เราควรตระหนักดว้ยว่า พวกเขาเองก็มีอะไร
มากมายจะเสนอให ้เน่ืองจากความกระตือรือร้นและความตั้งใจจริงของเขา ทั้งน้ีไม่ตอ้งพูดถึงความ
กระหายความจริงของเขา ซ่ึงเตือนใจเราเสมอถึงความจริงว่าความหวงัไม่ใช่เร่ืองเพอ้ฝัน และ
สันติภาพเป็นส่ิงดีท่ีบรรลุถึงไดเ้สมอ เราเห็นเช่นน้ีจากวิธีท่ีคนหนุ่มสาวจ านวนมากเคล่ือนไหว
เรียกร้องใหผู้น้ าทางการเมืองสนใจปัญหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ การดูแลบา้นท่ี
เราอาศัยอยู่ร่วมกันควรเป็นความห่วงใยของทุกคน และไม่ใช่เป้าหมายของความขดัแยง้ทาง
อุดมการณ์ระหว่างทรรศนะท่ีแตกต่างเก่ียวกบัความเป็นจริง และยิ่งไม่ใช่ความขดัแยง้ระหว่างคน
ต่างรุ่น” (การเข้าเฝ้าของคณะทูตานุทูต ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ประจ าอยู่ ท่ี              
สันตะส านัก เพ่ือถวายพรเน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่, วนัท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 2020) 

 ดงัท่ียืนยนัไดจ้ากประสบการณ์ในการเรียนการสอนของเรา การศึกษาท่ีบงัเกิดผลไม่ได้
ข้ึนอยู่กบัการเตรียมตวัของครู หรือทกัษะของนักเรียนเป็นอนัดบัแรก แต่ข้ึนอยู่กบัคุณภาพของ
ความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนระหว่างครูและนักเรียน นักวิชาการดา้นการศึกษาหลายคนช้ีว่าครูไม่ใช่
ผูใ้ห้ความรู้แก่นกัเรียนในลกัษณะของการถ่ายทอดความรู้แบบทางเดียว และไม่ใช่นกัเรียนท่ีสร้าง
ความรู้ของตนข้ึนมาฝ่ายเดียว แต่เป็นความสัมพนัธ์ของเขาท่ีให้ความรู้ทั้งครูและนักเรียนในการ
สนทนาแลกเปล่ียนความคิด ซ่ึงเป็นทั้งความรู้ท่ีคาดคะเนล่วงหนา้และเหนือกวา่นั้นในเวลาเดียวกนั 

 น่ีคือความหมายของการให ้“บุคคล” ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ อยูท่ี่ศูนยก์ลาง 

 ทั้งน้ียงัรวมไวด้้วยการรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมส าหรับสถานการณ์เบ้ืองต้น ซ่ึง
เด็กชายหญิงหลายคนในโลกพบเจอกบัตนเองในปัจจุบนั อนัท่ีจริง เราไม่อาจปิดบงัความจริงว่ามี
ความเส่ียงท่ีการอภิปรายเก่ียวกบัความเป็นศูนยก์ลางของตวับุคคลในทุกกระบวนการดา้นการศึกษา
อาจเป็นเพียงเร่ืองนามธรรมถา้เราไม่สมคัรใจเปิดตามองดูสถานการณ์จริงของความยากจน ความ
ทุกขท์รมาน การแสวงหาประโยชน์ โอกาสท่ีถูกปฏิเสธ ซ่ึงเป็นสภาพแวดลอ้มของเด็กจ านวนมาก
ในโลก และโดยเฉพาะถ้าเราไม่พร้อมจะท าอะไรกับสถานการณ์เหล่าน้ี ดังท่ีพระสันตะปาปา              
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ฟรานซิส มกัตรัสว่า เราตอ้งกระท าการดว้ยการเช่ือมต่อสมองของเรา เขา้กบัหัวใจของเรา จากนั้น 
ก็เช่ือมต่อเขา้กบัมือของเราเสมอไป 

3.  โลกเปลีย่นได้ 

 หลกัการพื้นฐานอีกอย่างหน่ึงท่ีเราน ากลบัคืนมาสู่จุดศูนยก์ลางของวาระการศึกษา คือ 
หลกัการท่ีท าใหโ้ลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถา้ปราศจากหลกัการน้ี ความทะเยอทะยานของมนุษย ์
โดยเฉพาะความทะเยอทะยานของพี่น้องชายหญิงท่ีอายุน้อยท่ีสุดของเรา จะปราศจากความหวัง
และพลงัท่ีจ าเป็นเพื่อให้เขาขา้มขีดจ ากดัของตนเอง และพึ่งพิงผูอ่ื้นมากข้ึน ประเด็นน้ีถูกระบุอยา่ง
ชัดเจนใน Caritas in Veritate ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16 อันท่ีจริง “บางคร้ังเรามอง                 
โลกาภิวัตน์ว่าเป็นชะตากรรม ราวกับว่าพลวัตท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นผลผลิตจากพลังนิรนามหรือ
โครงสร้างท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับบุคคล ซ่ึงไม่ข้ึนอยู่กับความตั้งใจของมนุษย”์ (Caritas in Veritate,        
ขอ้ 42) ความจริงไม่ไดเ้ป็นเช่นน้ี และเหตุการณ์ทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และเศรษฐกิจท่ี
เกิดข้ึนรอบตวัเรา ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความจริงท่ีไม่อาจโตแ้ยง้ได ้
ซ่ึงก าหนดข้ึนโดยกฎท่ีเด็ดขาด 

 น่ีคือสารท่ีพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตอ้งการส่ือถึงเยาวชน โดยเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 
ค.ศ. 2017 เน่ืองในโอกาสการเผยแพร่ Preparatory Document of the Synod on Youth พระองคท์รง
เขียนจดหมายถึงเยาวชน ขอ้ความหน่ึงท่ีประทบัใจมากท่ีสุดจากจดหมายฉบบันั้น คือ “ท่ีเมือง            
คราคูฟ ในพิธีเปิดวนัเยาวชนสากลคร้ังท่ีผา่นมา พ่อถามลูก ๆ หลายคร้ังวา่ ‘เราสามารถเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ได้หรือไม่?’ และลูก ๆ ตะโกนว่า ‘ได้’ เสียงตะโกนนั้นออกมาจากหัวใจท่ีเยาว์วยั             
ของลูก ซ่ึงไม่ยอมทนต่อความอยุติธรรม และไม่สามารถก้มหัวให้แก่ ‘วฒันธรรมท้ิงขวา้ง’ และ             
ไม่ยอมแพต่้อการระบาดไปทัว่โลกของความเมินเฉย จงฟังเสียงร้องท่ีออกมาจากตวัตนภายในของ
ลูกเถิด” 

 วนัน้ี ค าเชิญน้ีส่งไปถึงทุกคนท่ีมีความรับผิดชอบดา้นการเมือง การบริหาร ศาสนา และ
การศึกษา กล่าวคือ ถึงเวลาแลว้ท่ีจะฟังเสียงร้องท่ีออกมาจากส่วนลึกของหัวใจของเยาวชนของเรา 
น่ีคือเสียงร้องหาสันติภาพ ความยติุธรรม ภราดรภาพ เสียงร้องหาความโกรธ ความรับผิดชอบ และ
ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะเปล่ียนผลชัว่ร้ายท่ีเกิดจากวฒันธรรมท้ิงขวา้งในปัจจุบนั 

 ในพลงัของเสียงร้องจากเยาวชนน้ีเอง – ซ่ึงพบพื้นท่ีแสดงความคิดเห็นมากข้ึนในการ
ชุมนุมของพวกเขา – ท่ีทุกคน โดยเฉพาะผูท่ี้ท างานดา้นการศึกษา ตอ้งคน้หาพละก าลงัท่ีจะส่งเสริม
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วิวฒันาการแห่งความอ่อนโยนนั้น (revolution of tenderness) ซ่ึงจะช่วยโลกของเราท่ีมีบาดแผล
มากมายใหร้อดพน้ได ้

 ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งกระตุน้ความอยากเส่ียงในทางท่ีถูกตอ้ง และปลุกให้
ตวัเรากระวนกระวายเก่ียวกบัความเป็นจริง ความกลา้ท่ีจะกระวนกระวายหมายถึงการเส่ียงท่ีจะ
ออกจากตวัเรา ซ่ึงส่งผลให้เรายอมเส่ียง – ดงัท่ีเราอ่านพบใน Evangelii Gaudium – ท่ีจะเผชิญหนา้
กบัผูอ่ื้น เผชิญหนา้กบัการด ารงอยู่ทางกายภาพของเขา  ซ่ึงทา้ทายเรา เผชิญหนา้กบัความเจ็บปวด
และค าวิงวอนของเขา กบัความยินดีของเขาท่ีท าให้เรายินดีไปดว้ยเม่ือเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัเขาอยา่ง
ใกลชิ้ดและต่อเน่ือง” (ขอ้ 88) ดว้ยวิธีน้ีเท่านั้น ความหลงใหล (passion) จะกลบัมามีพลงัอีกคร้ัง
หน่ึง และกลายเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการด ารงอยู่ของเรา สั่งสอนเราให้ด าเนินชีวิตอย่างมีสติและ
รับผิดชอบ ดว้ยการใชอิ้สรภาพของเราอย่างเหมาะสม เราจะช่วยเสริมพฒันาการทั้งส่วนตวัและ
ของชุมชน “เราตอ้งไม่คิดวา่ความพยายามเหล่าน้ีจะไม่เปล่ียนโลก เพราะจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
สังคม บ่อยคร้ังโดยท่ีเราไม่ทราบ เพราะความพยายามเหล่าน้ีจะท าให้เกิดความดี ซ่ึง แมไ้ม่มีใคร
เห็น แต่มีแนวโนม้ท่ีจะแพร่กระจายออกไปในท่ีสุด” (Laudato Si, ขอ้ 212)      

4.   พนัธกิจ 

1.  การศึกษาและสังคม 

 ในสารของพระสันตะปาปาฟรานซิสส าหรับการเร่ิมตน้ขอ้ตกลงว่าดว้ยการศึกษา ซ่ึงได้
กล่าวไวต้ั้งแต่ตน้ พระองค์ทรงเน้นย  ้าความจ าเป็นเร่งด่วนในการก่อตั้ง “หมู่บา้นการศึกษา” ซ่ึงมี
ความพยายามสร้างเครือข่ายมนุษยแ์ละความสัมพนัธ์แบบเปิด พระองคท์รงเสริมดว้ยว่าโครงการน้ี
จะไม่อาจเกิดข้ึนไดโ้ดยปราศจากการกระตุน้จากทุกคนให้เกิดความกลา้หาญสามดา้น คือ (หน่ึง) 
ความกลา้ท่ีจะยกใหบุ้คคลเป็นศูนยก์ลาง (สอง) ความกลา้ท่ีจะลงทุนดว้ยพลงัทั้งหมดของเราพร้อม
กบัความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ (สาม) ความกลา้ท่ีจะอบรมสั่งสอนบุคคลท่ีพร้อมจะ
เสนอตวัรับใชชุ้มชนของเขา 

 พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอธิบายประเด็นแรกเพิ่มเติม คือ ความกลา้ท่ีจะยกให้บุคคล
เป็นศูนยก์ลาง โดยทรงระบุดงัน้ี “เพื่อท าเช่นน้ี เราตอ้งยนิยอมท่ีจะส่งเสริมกระบวนการศึกษาทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน ซ่ึงไม่สามารถมองขา้มความจริงไดว้่าทั้งโลกเช่ือมโยงถึงกนัไดห้มด 
และเราจ าเป็นตอ้งหาวิธีอ่ืน ๆ ตามหลกัของมานุษยวิทยาท่ีเหมาะสม ในการนึกภาพของเศรษฐกิจ 
การเมือง พฒันาการและความก้าวหน้า ในพฒันาการของระบบนิเวศแบบบูรณาการ ต้องให้
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ความส าคญัแก่คุณค่าท่ีเหมาะสมส าหรับส่ิงสร้างแต่ละชนิด ตามความสัมพนัธ์ของส่ิงสร้างนั้นกบั
มนุษยแ์ละความเป็นจริงรอบตวั รวมทั้งวิถีชีวิตท่ีปฏิเสธวฒันธรรมท้ิงขวา้ง” (สารส าหรับการ
เร่ิมต้นข้อตกลงสากลว่าด้วยการศึกษา) 

 ณ จุดน้ี เราตระหนักแลว้ว่ามีความเช่ือมโยงอย่างลึกล ้าระหว่างสมณสาสน์ Laudato Si 
และการริเร่ิมของขอ้ตกลงวา่ดว้ยการศึกษา ดงันั้นเราจึงตอ้งกลา้ยอมรับวา่วิกฤติดา้นสภาพแวดลอ้ม
และวิกฤติเชิงสัมพนัธ์ท่ีเราก าลงัประสบอยูน้ี่สามารถจดัการไดด้ว้ยการทุ่มเทความสนใจให้แก่การ
ใหค้วามรู้แก่บุคคลท่ีจะไดรั้บเรียกใหพ้ิทกัษคุ์ม้ครองบา้นท่ีเราอาศยัอยูร่่วมกนัน้ีในอนาคต 

 การศึกษา ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีการสร้าง “ความเป็นพลเมืองดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ecological 
citizenship)” (Laudato Si, ขอ้ 211) สามารถกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างสังคม
ท่ีอบอุ่นมากข้ึน โดยให้ความสนใจกบัผูอ่ื้นและส่ิงสร้าง โดยมองอนาคตในระยะยาว อีกนัยหน่ึง 
เป้าหมายของการท างานดา้นการศึกษาของเราไม่ใช่ผูรั้บประโยชน์โดยตรง เด็ก และเยาวชนเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นการรับใชส้ังคมโดยรวม ซ่ึงไดรั้บการฟ้ืนฟูดว้ยการศึกษา 

 ยิ่งกว่านั้น ศูนยร์วมดา้นการศึกษาของเราสามารถเป็นพื้นท่ีส าคญัส าหรับการพบกนัเพื่อ
สร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ข้ึนใหม่ระหว่างสถาบนัต่าง ๆ และความเป็นจริงทางสังคม การให้
ความรู้แก่เด็กคนหน่ึงจ าเป็นต้องมีการเสวนาระหว่างครอบครัว โรงเรียน ศาสนา สมาคม และ
ประชาสังคม เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายเดียวกนั ดงันั้น เม่ือเร่ิมตน้จากความเร่งด่วนในการพฒันาคน 
จึงเป็นไปไดท่ี้จะต่อตา้น “การแตกแยกอยา่งเงียบ ๆ ของความผูกพนัของบูรณาการและความเช่ือม
แน่นทางสังคม” (Laudato Si, ขอ้ 46) อาจกล่าวไดว้่า บดัน้ี อาจเขา้ใจไดว้่าการศึกษาเป็นหนทาง
ไปสู่การอบรมสั่งสอนคนรุ่นใหม่ และขณะเดียวกนั ก็เป็นโอกาสให้ทบทวนและร้ือฟ้ืนทั้งสังคม
ของเรา ซ่ึง ด้วยความพยายามถ่ายทอดส่ิงท่ีดีท่ีสุดของตนเองให้แก่ผูท่ี้เยาว์ว ัยท่ีสุด สังคมจึง
พิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรมของตนเอง และสามารถปรับปรุงใหดี้ข้ึนได ้

2.  มอบส่ิงดีที่สุดที่เรามีในวนันีเ้พ่ือวนัพรุ่งนี ้

 พระสันตะปาปาฟรานซิส ตรัสว่า ก้าวท่ีสองอันกล้าหาญไปสู่ข้อตกลงใหม่ว่าด้วย
การศึกษา ประกอบดว้ยความเขม้แข็งของชุมชน (ศาสนจกัร สังคม สมาคม การเมือง) ท่ีสามารถ
เสนอพลงัท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามีให้แก่การศึกษา ท่ีว่าเป็นทางเลือกท่ีกลา้หาญเพราะทุกทางเลือกหมายถึง
การสนบัสนุนดา้นหน่ึงและก่อความเสียหายให้แก่ดา้นอ่ืน ๆ มีสถาบนัก่ีแห่งในปัจจุบนัท่ีมอบส่ิงดี
ท่ีสุดท่ีเขามีเพื่อรับใชเ้ยาวชน? 
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 ถา้คิดถึงบริษทัส่วนใหญ่ในยคุของเรา เราจะเห็นไดช้ดัเจนว่าพลงัท่ีสร้างสรรคเ์ชิงรุกส่วน
ใหญ่ถูกน ามาใชเ้พื่อการผลิตและการตลาด บณัฑิตท่ีเก่งท่ีสุด และคนท่ีเฉลียวฉลาดมากท่ีสุดมกัถูก
จา้งใหท้ างานในบริษทัท่ีมุ่งแสวงหาก าไร แทนท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในขณะเดียวกนั 
กระแสบริโภคนิยมท่ีแพร่หลายก็ตอ้งการให้ไม่มี – หรือมีเพียงเล็กน้อย - บุคคลท่ีไดรั้บการอบรม
สั่งสอนอย่างดี ซ่ึงพร้อมจะใช้วิจารณญาณและมีพลงัผลกัดนัเชิงสัมพนัธ์ (relational drive) อนัท่ี
จริง ความคิดแบบบริโภคนิยมจะไดรั้บก าลงัจากปัจเจกนิยมและความไม่สามารถบริหารจดัการ
ตนเองได ้เพราะเราจะอ่อนแอท่ีสุดเม่ืออยูน่อกชุมชน และเม่ือเราไม่สามารถคิดดว้ยสมองท่ีปลอด
โปร่งได ้เราจะตอบสนองต่อแรงกระตุน้ของโฆษณาชวนเช่ืออยา่งวา่ง่าย 

 ความกลา้ท่ีจะเปล่ียนทิศทางอยา่งแทจ้ริงและสุดขั้วเป็นส่ิงจ าเป็น เม่ือค านึงถึงสถานการณ์
ท่ีเราไดอ้ธิบายแลว้ การลงทุนเป็นส่ิงจ าเป็นเร่งด่วน เพราะดว้ยการศึกษาเท่านั้นเราจึงมีเหตุผล
พอจะหวงัไดว้่าจะเกิดความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีดว้ยการวางแผนระยะยาว ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน
ในอนาคตตอ้งข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามีในวนัน้ี ใครก็ตามท่ีจะอยู่ท่ีนั่นในอนาคต ย่อมมีสิทธิ
ไดรั้บส่ิงดีท่ีสุดจากคนท่ีอยูท่ี่น่ีในวนัน้ี 

3.  ให้ความรู้เพ่ือรับใช้ การให้ความรู้คือการรับใช้ 

 การแสดงความกลา้หาญประการท่ีสามท่ีพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้อง คือ ให้
อบรมสั่งสอนบุคคลท่ีสมคัรใจเสนอตวัรับใช้ชุมชน ถ้าจะกล่าวตามตรง ขอ้บ่งช้ีน้ีท าให้เขา้ใจ
องค์ประกอบส าคัญแท้จริงของทุกกิจกรรมการศึกษา คือ ผู ้ให้การศึกษาไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จอย่างเต็มท่ีในงานของเขาได ้เวน้แต่ว่าเขาอุทิศตนให้แก่การพฒันาบุคคลท่ีเขาไดรั้บ
มอบหมายให้ดูแล ให้บุคคลนั้นพร้อมอยา่งแทจ้ริงท่ีจะรับใชผู้อ่ื้นทุกคน และทั้งชุมชนมนุษย ์โดย
เร่ิมตน้จากบุคคลท่ีอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเหน่ือยยากและทา้ทาย 

 การรับใชก้ารศึกษาอยา่งแทจ้ริงก็คือการศึกษาเพื่อใหรั้บใช ้

 ยิ่งกว่านั้น งานวิจยัดา้นการศึกษายงัยอมรับมากข้ึนว่ามิติส าคญัของการรับใช้ผูอ่ื้นและ
ชุมชน เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง และเป็นเป้าหมายของการศึกษานั่นเอง ลองคิดถึงตวัอยา่งของการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service-Learning) การวิจยัประเภทน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่การรับ
ใชไ้ม่ไดเ้ป็นเพียงกิจกรรมอบรมอยา่งหน่ึงในหลาย ๆ อยา่ง (ความส าคญัของงานอาสาในการอบรม
เยาวชนก็เป็นท่ียอมรับ) แต่ท่ีส าคญักว่าคือกิจกรรมน้ีสามารถกลายเป็นวิธีพื้นฐานได้อย่างไร 
เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดและแสวงหาความรู้และทกัษะทั้งปวง เราอาจช้ีไดว้่ากระบวนการน้ี
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เป็นพฒันาการอย่างหน่ึงจากการศึกษาเพ่ือจะรับใช้ (to service) กลายเป็นการศึกษาซ่ึงเป็นการ        
รับใช้ (as service) โดยใหพ้ี่นอ้งของเราเป็นทั้งวิถีทางและเป้าหมายของการศึกษา 

 ทา้ยท่ีสุด เราตอ้งการกล่าวสั้น ๆ ถึง ฮนันาห์ อาเรนท ์ผูส้ามารถระบุไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
และดว้ยการสังเคราะห์ ว่าส่ิงใดก าลงัตกอยูใ่นความเส่ียงในทุกการแสดงออกดา้นการศึกษา น่ีคือ
ค าพูดท่ีให้ความสว่างของเธอ “การศึกษาคือจุดท่ีเราตดัสินใจว่าเรารักโลกมากพอหรือไม่ท่ีจะยอม
รับผิดชอบต่อโลก และในท านองเดียวกนั ช่วยโลกไวใ้ห้รอดพน้จากหายนะ ซ่ึงยกเวน้การฟ้ืนฟู 
ยกเวน้จะมีคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเยาว ์ย่อมเป็นส่ิงท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้การศึกษาก็อยู่ในจุดท่ีเรา
ตดัสินใจว่าเรารักลูกหลานของเรามากพอหรือไม่ ท่ีจะไม่ขบัไล่เขาออกจากโลกของเรา และละท้ิง
เขาไวต้ามยถากรรม หรือจะปัดโอกาสของเขาท้ิงไป โอกาสท่ีจะท าส่ิงใหม่ ส่ิงท่ีเราท านายล่วงหนา้
ไม่ได ้แต่เตรียมเขาล่วงหน้าส าหรับงานฟ้ืนฟูโลกของเราทุกคน” (Between Past and Future, The 
Viking Press, New York 1961, 196)  

 หัวข้อท่ีแนะน าส าหรับไตร่ตรองเพิม่เติม 

• “พลงัลึกลบั” ของการอยูร่่วมกนั 

• หมู่บา้นการศึกษา 

• ภราดรภาพและสันติภาพ 

• การบูชาตนเอง (egolatry) 

• แหล่งขอ้มูลท่ีดีจากอินเตอร์เน็ต 

• จากการศึกษาสู่ความเงียบ 

• วฒันธรรมท้ิงขวา้ง 

• ความคิดเก่ียวกบัเอกภาพ 

• ความกระวนกระวายในการคน้หา 

• วิวฒันาการแห่งความอ่อนโยน 

• พลเมืองเพื่อระบบนิเวศ 

ท่านสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้ตกลงสากลวา่ดว้ยการศึกษา ไดจ้าก 
www.educationglobalcompact.org 
info@educationglobalcompact.org 

http://www.educationglobalcompact.org/
mailto:info@educationglobalcompact.org
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